
 

JABOK 

Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola v Praze 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absolventská práce 
 

Naděje Země? 
Cesta trvale udržitelného života a dobrovolné skromnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedoucí práce: Ph.Dr. Mireia Ryšková Th.D. Eva Krausová 
2004 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 
 
Ráda bych vyjádřila hlubokou vděčnost PhDr. Mirei Ryškové Th.D. nejen za věnovaný čas 

a energii, ale také za příjemné a podnětné konzultační schůzky. 

Poděkování patří také PhDr. Jaromíru Damkovi za vstřícnost a jazykové korektury v této 

práci. 

Děkuji všem dotazovaným, kteří mi vyšli vstříc, poskytli rozhovor a fotografie.  

Všem obyvatelům Zaježové děkuji za jejich odvahu a způsob života, který je pro mě 

obrovskou inspirací. 

V neposlední řadě velký dík patří také těm, kteří mi jakoukoliv cestou pomohli, specielně 

Radkovi alias Melounovi.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení  
 

1. Prohlašuji, že jsem absoloventskou práci s názvem Naděje Země? Cesta trvale 

udržitelného rozvoje a dobrovolné skromnosti, zpracovala samostatně a výhradně 

s použitím uvedených pramenů a literatury. 

2. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. 

3. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla v případě zájmu pro studijní účely 

zpřístupněna dalším osobám a institucím. 

4. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla publikována na internetových stránkách 

Jaboku. 

 

V Praze dne 26. 11. 2004                                                                                    Eva Krausová 

 



 

OBSAH  

1. ÚVOD .................................................................................................................................... 6 

2. OD ČLOVĚKA „P ŘÍRODNÍHO“ K ČLOVĚKU „KONZUMNÍMU“ ......................... 9 

2. 1. O lidech a přírodě ......................................................................................................... 10 

2. 1. 1. Možnosti pohledu na přírodu ............................................................................... 10 

2. 1. 2. Tři zásadní možnosti prožívání přírody ............................................................... 11 

2. 1. 3. Revoluce zemědělská, průmyslová a trvalá udržitelnost...................................... 14 

2. 2. Potřeba lásky ke krajině ............................................................................................... 15 

2. 2. 1. Původ lásky ke krajině ......................................................................................... 15 

2. 2. 2. Vývoj vztahu ke krajině v evropské kultuře......................................................... 16 

2. 3. Člověk konzumu a ekologická etika ............................................................................ 19 

2. 3. 1. Ekologická etika................................................................................................... 20 

2. 3. 2. Čtyři základní postoje v současné ekologické etice ............................................. 21 

3. KONCEPT TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ............. ..................................... 23 

3. 1. Co znamená trvale udržitelný rozvoj ........................................................................... 23 

3. 2. Vznik koncepce trvale udržitelného rozvoje................................................................ 24 

3. 3. Dimenze trvalé udržitelnosti dle deklarace z Rio de Janeiro ........................................... 25 

3. 3. 1. Ekonomický rozměr ............................................................................................. 26 

3. 3. 2. Ekologická dimenze ............................................................................................. 26 

3. 3. 3. Sociální, institucionální dimenze ......................................................................... 26 

4. MORÁLNÍ PŘEDPOKLADY TRVALÉ UDRŽITELNOSTI ..................... ................. 27 

4. 1. Nový směr myšlení....................................................................................................... 27 

4. 2. Změny současného hodnotového systému ................................................................... 28 

5. DOBROVOLNÁ SKROMNOST...................................................................................... 31 

5. 1. Co je dobrovolná skromnost?....................................................................................... 31 

5. 2. Kořeny lidskosti - dobrovolné skromnosti ................................................................... 32 

5. 3. Historie dobrovolné skromnosti ................................................................................... 33 

5. 4. Vnitřní a vnější charakteristika dobrovolné skromnosti .............................................. 35 

5. 5. Kdo jsou lidé žijící v dobrovolné skromnosti?............................................................. 35 

5. 6. Argumenty pro dobrovolnou skromnost dle Duanea Eldina........................................ 37 

5. 6. 1. Morální ................................................................................................................. 37 

5. 6. 2. Sociální................................................................................................................. 37 

5. 6. 3. Ekologický ........................................................................................................... 37 



 

5. 7. Argumenty proti dobrovolné skromnosti, aneb O skepsi či naději .................................. 38 

6. NÁVRAT K ŽIVOTU NAŠICH P ŘEDKŮ ..................................................................... 40 

6. 1. Historie Zaježové ......................................................................................................... 40 

6. 2. Projekty ........................................................................................................................ 41 

6. 2. 1. Pospolitost pro harmonický život......................................................................... 41 

6. 2. 2. Občanské sdružení Zaježová................................................................................ 42 

6. 2. 3. Podpora rozvoje obce ........................................................................................... 42 

6. 2. 4. Potravinová banka ................................................................................................ 42 

6. 2. 5. LETS systém ........................................................................................................ 42 

6. 3. Vnitřní život komunity v Zaježové .............................................................................. 43 

6. 3. 1. Fungování organizace .......................................................................................... 43 

6. 3. 2. Finanční zabezpečení ........................................................................................... 44 

6. 3. 3. Pohled na život PHŽ od roku 2002 - 2003........................................................... 44 

6. 4. Pohled původních obyvatel a osobní zkušenost se Zaježovou..................................... 45 

7. ZÁVĚR................................................................................................................................ 49 

8. RESUMÉ............................................................................................................................. 51 

9. POUŽITÁ LITERATURA................................................................................................ 52 

10. PŘÍLOHY ......................................................................................................................... 55 

 



 

1. ÚVOD 

 
Vývoj lidské společnosti v posledních staletích přinesl podstatné zvýšení životní úrovně 

většiny obyvatel Evropy, Severní Ameriky i mnoha jiných oblastí, na druhou stranu tento 

vývoj po celou dobu s sebou nese také nežádoucí, nechtěné a ve svých důsledcích nebezpečné 

rysy.1 Ocitli jsme se na prahu 21. století, které se však, bohužel, nachází v již započatém stavu 

hluboké celosvětové krize. Mluvíme o krizi, jejíž různé stránky postihují každý aspekt našeho 

života: naše zdraví, sociální vztahy a kvalitu životního prostředí, politiku i hospodářství 

v globálním, regionálním i místním měřítku.  

Globální problémy lidstva jsou předmětem intenzivních vědeckých výzkumů již 

přibližně 30 let. Od té doby bylo napsáno mnoho knih zahrnujících statistiky, které ukazují 

katastrofální čísla o stavu naší planety. Většina autorů se shoduje na tom, že u zdroje těchto 

problémů leží vedle hustého zalidnění zeměkoule také průmyslový systém používající 

škodlivé technologie a společnost postavená na systému rostoucí spotřeby hmotných statků. 

Z historie však víme, že teprve přibližně v posledních 300 letech, zejména ale ve druhé 

polovině dvacátého století, se člověk stává nejvýznamnější silou měnící tvář Země. 

 Dnes na počátku nového tisíciletí je tedy zřejmé, že jako lidstvo máme silně narušený 

fyzický i duchovní vztah k naší Zemi, a že využívání životně důležitého přírodního bohatství 

i produkce mnoha zdrojů znečišťujících látek lidmi překročila míru, která je fyzicky 

udržitelná a má dalekosáhlé důsledky na prostředí, ve kterém žijeme.2 Ocitli jsme se v čase 

ekologické krize. 

Pokud bude lidstvo ve své spotřebě pokračovat tímto nešetrným, plýtvavým 

a znečišťujícím způsobem, nevyhnutelně se žene ke své zkáze. Přes všechny katastrofální 

předpovědi se převážná část společnosti tváří, jako by se jí to netýkalo. Neuvědomuje si však, 

že na naší planetě je vše se vším provázané a navzájem spolu  nevyhnutelně souvisí. Čin, 

který jedinec udělá na jedné straně zeměkoule, se v nějaké podobě odrazí na straně druhé. 

Nikdo z nás si již nemůže říci „mě se to netýká“. Nikoliv, týká se to nás všech bez rozdílu! 

                                                 
1 „Mezi ně patří vysoká a stále rostoucí materiální spotřeba „Severu“ spojená s rychlým čerpáním přírodních 
zdrojů a produkci obrovského množství odpadů. Většina států „Jihu“ žije v chudobě a ve snaze zachránit svůj 
život devastuje okolní prostředí. Expanzivní rozvoj euro-americké kultury vede k oslabování nebo dokonce 
zániku řady národních nebo regionálních kultur. Tím vede nejen k nevyčíslitelným ztrátám kulturního bohatství 
lidstva, ale také k poklesu jeho schopnosti účinně reagovat na změny situace a tím i ke zvýšené zranitelnosti 
lidské společnosti.“ Vavroušek, J. In: Plos&Vavroušek. s. 43 
2 „Ty tam jsou doby, kdy bylo třeba shromažďovat doklady o existenci ekologické krize. Dnes badatelé usilovně 
pátrají po cestách nápravy. Doufají přitom, že je najdou, pokud dobře pochopí příčiny devastace přírody.“ 
Librová. Hana. Pestří a zelení. s. 9 



 

Každý z nás za sebou necháváme na modré planetě tzv. ekologickou stopu3. O tom, zda bude 

mít podobu sotva znatelného otisku, nebo naopak hluboké jizvy, si rozhodujeme sami – svým 

životním stylem, postoji, názory, chováním, vztahy apod.4 

 

Jsme společnost v přelomovém období, v kterém máme dvě možnosti: podlehnout skepsi 

a nicnedělání nebo se vydat cestou osobní odpovědnosti. Podle Erazima Koháka, o jehož 

názory se v této práci často opírám, se nacházíme právě ve věku odpovědnosti, který je 

v podstatě jakýmsi věkem dospělosti. Doposud jsme se jako lidstvo chovali nedospěle – 

nezodpovědně, starali jsme se jen o své uspokojení a veškerou zodpovědnost nechávali 

na druhém, konkrétně na přírodě. V současných podmínkách však odmítání odpovědnosti 

vede přímo ke katastrofě. Je tedy na nás, zda v tomto přelomovém období, chceme vyspět 

a stát se odpovědnými, či zůstaneme nezodpovědnými dětmi, lhostejnými vůči dalšímu osudu 

naší planety, prostoru budoucích generací.  

 

Je tedy nějaká naděje, že by se v dohledné době mohlo v hodnotové orientaci běžného 

jednotlivce něco změnit? Existuje nějaká naděje, že se člověk vybere cestou odpovědného 

konání, nebo se již někteří z nás touto cestou vydali? Existuje nějaký ekologicky příznivý 

způsob života? 

 Na tyto otázky bych se ráda pokusila najít odpověď. Nejprve se však v prvních dvou 

kapitolách dosti rozsáhle zabývám historií vztahu člověka k okolnímu prostředí, ve kterém 

žije. Považuji tyto části za důležité v uvědomění si skoku, který člověk v průběhu svého 

vývoje udělal. Po celá tisíciletí žil v závislosti na přírodě a mohl se na ni spolehnout. Po celá 

tisíciletí byla příroda mocná, nekonečná, tajemná, vše obklopující, vše zahrnující, posvátná, 

milosrdná, spravedlivá a odpouštějící. Tento vztah se však změnil díky populační explozi 

a explozi konzumu. Změnil se poměr mezi přírodou a lidstvem, již ne my, ale příroda se stala 

závislou na nás a my odpovědni za ni. 

 

V roce 1987 Světová komise pro životní prostředí a rozvoj přinesla definici 

trvale udržitelného rozvoje, považovanou za jednu možnou cestu v odpovědnosti za 

                                                 
3 Koncept ekologické stopy byl vytvořen, aby odpověděl na otázku, zda lidská populace žije v hranicích únosné 
ekologické kapacity či nikoliv. Ekologická stopa je jakási jednotka, která nám udává jak velkou plochu 
produktivní půdy potřebujeme k zajištění našich požadavků. Obsahuje v sobě vše od potravin, nejrůznějších 
energií, dopravy až po konečný vyprodukovaný odpad a umožňuje nám tak srovnávat jednotlivé lidské činnosti 
z hlediska jejich dopadů na přírodu. Ekologickou stopu lze spočítat k libovolné činnosti, od ranního šálku kávy 
až po roční fungování celého státu. www. příroda.cz 
4 Jak říká Erazim Kohák: „Je třeba jít tiše v měkkých mokasínech.“ 



 

budoucnost naší planety. Podle mnoha vědců a autorů by právě ona mohla být  cestou, 

po které by lidstvo mohlo „našlapovat“ bez katastrofálních dopadů. Co však znamená trvale 

udržitelný způsob života v praktickém životě a ne na papíře? 5  

 

Přes všechen pesimismus snad přichází malá naděje. Lidé, kteří procitají ze svého zaslepení 

a pomalu, ale jistě si začínají uvědomovat dopady svých neuvědomělých činů na životní 

prostředí, přestávají být lhostejní ke svému jednání, pokročili o krok dál, od uvědomění 

k praktickému konání. Rozhodli se pro způsob života zvaný dobrovolná skromnost. Setkání 

s takovými lidmi bylo také podnětem k napsání této práce. Pokusím se tedy prostřednictvím 

jich najít odpověď na otázku, zda cesta trvale udržitelného rozvoje a dobrovolné skromnosti 

má v našem světě nějaký smysl a naději. 

                                                 
5 „Trvale udržitelný rozvoj – nebo snad přesněji způsob života – je zaměřen na hledání harmonie mezi člověkem 
a přírodou, mezi společností a jejím životním prostředím tak, abychom se co nejvíce přiblížili k ideálům 
humanismu a úcty k životu a přírodě ve všech jejích formách. /…/ Žijme tak abychom při uspokojování svých 
potřeb neomezovali práva těch, co přijdou po nás“. Vavroušek, J. In: Plos&Vavroušek. s. 44 Viz dále v této 
práci 



 

2. OD ČLOVĚKA „P ŘÍRODNÍHO“ K ČLOVĚKU „KONZUMNÍMU“ 

 
Biblické vyprávění symbolicky líčí, jak Adam a Eva byli na počátku svého vývoje vázáni 

ke krvi a půdě, byli „slepí“, ale jejich oči se „otevřely“, když získali poznání dobra a zla. 

Zároveň tímto poznáním byla zlomena i původní harmonie s přírodou.6  

Prvotní předindividualistická harmonie mezi člověkem a přírodou, mezi mužem 

a ženou byla vystřídána konfliktem a bojem. Člověk ztratil jednotu s přírodou a ostatními 

lidmi a najednou se začal cítit osamocen. Prvním skutkem neposlušnosti člověk ztratil 

„jedinost“, na druhé straně získal poznání dobra a zla, vědomí vlastního já, rozumu, možnost 

volby a zodpovědnosti. Právě aktem neposlušnosti – svobodou říci ne – člověk počal vytvářet 

sám sebe. Zkušenost odmítnutí se tak stala klíčovým bodem v samé podstatě lidské existence. 

Stejný obraz můžeme pozorovat u každého dítěte kolem třetího roku života, v období vzdoru, 

kdy kouzelné slovíčko ne otevře bránu do „světa na vlastních nohou“, uvědomování si sebe 

sama. Člověk se tak stává svobodným, ale zároveň musí přijímat zodpovědnost, která 

ke svobodě neodlučně patří. Čím více je uvědomělejší sebe sama a okolního světa, tím více 

přijímá, či měl by přijímat, na svá bedra míru zodpovědnosti.  

Člověk je nucen zakoušet sama sebe jako cizince ve světě, který je odcizen sobě 

i přírodě, aby byl schopen opět se sjednotit sám se sebou, s ostatními lidmi i s přírodou 

na vyšší úrovni. Člověk se ocitá v tzv. existenciální dichotomii7, vytvářené tím, že je 

v přírodě, a přece ji přesahuje (transcenduje) tou skutečností, že má vědomí vlastního já 

a volbu. Tuto dichotomii může řešit pouze tím, že jde kupředu, že se zdokonaluje. Podle 

Fromma však nejde o příběh pádu člověka, jak by se mohlo zdát, nýbrž o jeho probuzení, 

a tím i počátek jeho vzestupu. 

Co pro nás v historii znamenala příroda, jaký vztah jsme si k ní během dlouhých věků 

vytvářeli a vytváříme? Jak se člověk vyrovnává se svojí tzv. existenciální dichotomií? Pohled 

na proces vývoje vztahu člověka k přírodě snad přinese více světla k těmto otázkám. 

                                                 
6 Fromm, E. In: Librová. H. Pestří a zelení. s. 23 
7 Podle Ericha Fromma, který se řadí mezi osobnosti oboru humanistické psychoanalýzy,  existují nové cesty 
vztahu s přírodou: Instinktivní chování bylo u lidí nahrazeno myšlením; pasivní adaptace se proměnila v aktivní 
– tvoření; člověk se stal hospodářem přírody – oddělení; člověk si uvědomuje tragičnost svého osudu, ví o smrti 
jako nevyhnutelném konci. To vše vede k pocitu osamění, beznaděje, nicotnosti. Svoboda je tak vykoupena 
poklesem pocitu bezpečí a smyslu pro sounáležitost. Usilování o svobodu zároveň vyvolává pocit odcizení, ale 
i potřebu spojení a blízkosti s lidmi. Tak vzniká konflikt mezi usilováním o svobodu a o bezpečnost – tzv. 
dichotomie „svoboda-bezpečí“ . Fromm. E. Budete jako bohové. s. 69 



 

 

2. 1. O lidech a p řírodě 

Co je vlastně příroda a jaký vztah k ní zaujímá člověk? Často v běžné mluvě používáme věty 

jako „jdeme do přírody“, nebo „je takový od přírody“. Spojení tolik používaná, že se ani 

nepozastavíme a nezamyslíme nad významem pojmu „příroda“. 

 
2. 1. 1. Možnosti pohledu na p řírodu 

V běžném užívání je příroda soubor věcí, které nevznikly v lidském „umu“, tedy nejsou 

umělé, nýbrž se samy zrodily, jsou přirozené.8 Podle tradičního způsobu dělíme všechno 

na to, co stvořil Bůh či vzniklo, roste samo, a to, co vyrobil člověk. Pokud tedy pronášíme 

větu jdeme do přírody, myslíme tím, že jdeme tam, kde člověk nezasáhl, co nestvořil. Avšak 

příroda jako celek (zvířata, rostliny, hory, atd.), jako ucelená skutečnost s vlastním smyslem, 

vlastní hodnotou, vzniká teprve v lidské zkušenosti. Proto příroda, kterou zakoušíme, je vždy 

již příroda osmyslněná, obdařená smyslem. Existují různé formy vnímání přírody v našem 

zkušenostním světě. 

V naší evropské kultuře převládá racionalizace a analyticko-popisný přístup 

ke skutečnosti kolem nás.Veškerá přírodovědná pojetí přírody nejsou popisy přírody takové, 

jaká „opravdu je“, nýbrž jde o způsob, jak dát smysl našim mnohotvárným prožitkům, 

ze kterých dáváme dohromady představu o smyslu přírody.  

Naproti tomu například původním kmenům někde v Africe, jejichž vnímání přírody 

je bližší nábožensko-mýtickému pojetí, se příroda jeví zcela odlišně. Jinak si ji vykládají, 

ale hlavně ji odlišně vnímají –  při střetnutí s touž skutečností vnímají něco jiného. 

My z evropské kultury pohlížíme na přírodu jako na surovinu, kdežto původní lidé ji vnímají 

jako celek propojený hodnotou a smyslem. Například domorodá americká filosofie je dobrým 

příkladem pro vyjádření hlubokého uvědomění vztahu mezi člověkem a přírodou v posvátném 

souladu se Stvořitelem.9  

Indiánské chápání světa, dar vidět přírodu pravdivě, s údivem a s radostí, 

je prodchnuto určitým postojem vážnosti a úcty. Je záležitostí jak mimosmyslového, 

tak smyslového vnímání. Je to vnímání nejen předmětů a tvarů, ale i kořenů věcí a ideálů. 

Vnímání smyslu, propojenosti, jedinosti a malosti. 
                                                 
8 Přirozenost je soubor charakteristik určitého druhu, například je přirozeností kočky lovit myši. 
9 „Jsme zčásti  oheň a zčásti sen. Jsme fyzickým obrazem Miaheyyuna, tedy celého vesmíru, na této zemi, naší 
matce. Jsme tu proto, abychom poznávali. Jsme pohyb ruky uprostřed milionů ročních období, náznak dotyku 
uprostřed milionů a milionů slunečních požárů. A hovoříme s obrazy slunce. Duchem těchto věcí je vítr. Síly 
všech přirozených věcí tohoto světa se setkávají ve větrné bouři.“ (Ho řící pes;Čejeni) Lombardiová, G. F.; 
Lombardi, S. G. Nekonečný kruh, výklad etiky amerických Indiánů.  s. 12 



 

Když americký Indián hovoří o Matce Zemi, má na mysli určitý řád, uspořádání věcí, jejich 

vzájemné žití a obcování. Vztah Indiána k Matce Zemi znamená vůli sledovat tento řád, 

být jeho součástí a podílet se na něm. 

Evropské myšlení založené na popisném výkladu jednotlivých věcí postrádá 

mimosmyslové chápání, které prožívají původní národy. Evropané však postupně zjišťují, 

že nestačí popisný výklad přírody, že je třeba jít trochu dál, hlouběji. Cítí potřebu kladení si 

otázky, jak lidé přírodu prožívají a vnímají.  

 
2. 1. 2. Tři zásadní možnosti prožívání p řírody 

Podle antropologů a historiků lze odlišit několik možností, jak se lidé staví k celistvosti života 

či přírodě. Evoluci člověka nenáležely pouze fyziologické změny, nýbrž i změny vnímání 

a prožívání. Můžeme sledovat, že v průběhu vývoje člověka se formovala jak jeho 

fyziologická stavba, tak vnímání, prožívání a postoj k okolní přírodě. 

 
2. 1. 2. 1. Život lovc ů-sběračů10 

O způsobu jejich života soudíme jak z archeologických nálezů, tak i z „přírodních národů“, 

které v malém počtu dosud žijí (ale rychle vymírají) v odlehlých pralesech Afriky a Jižní 

Ameriky. Lovecko-sběračská společnost nehospodaří ani nevládne přírodě, jen z její ruky 

přijímá její dary. Lovec-sběrač život nemanipuluje, jen před ním stojí s údivem a s bázní 

a vděčností přijímá, co mu příroda poskytuje. Je to dáno více méně podmínkami, ve kterých 

toto společenství prožívalo svůj život; obklopeni hlubokým lesem, kde na každém kroku 

číhalo nějaké nebezpečí, ale i lovná zvěř a lesní plody jako přísun potravy. Příroda, která 

společenství obklopovala, se jevila jako nekonečná, věčná a mocná; ta, která o člověka 

pečuje, trestá ho, ale hlavně člověka nekonečně přesahuje a člověk je na ní naprosto závislý. 

Příroda se tu jeví jako zjevování se božského a posvátného, má všechny rysy, které 

byly odedávna připisovány Bohu. Člověk nerozlišuje, vše je pro něj jednota, kontinuum, 

ve kterém není možné vyznačit jasné meze. Řádem tu je všemohoucí, nevyzpytatelná vůle 

„přírody“. V postoji lovců-sběračů je hluboko uložená pokora, vzývání přírody, pocit 

posvátnosti a bázně, člověk ji vnímá jako posvátnou přítomnost. Pro člověka je důležité 

setrvat v souznění s přírodou, jelikož jakékoliv vymanění se z řádu znamenalo záhubu. 

Dnešní člověk má stále možnost zažívat záblesk prožitku přírody lovců-sběračů, který 

dřímá kdesi hluboko v naší duši. Většinou krása přírody, například pohled na himalájské 

velikány, nám zatají dech a vyvolá pocit vlastní malosti a obrovské moci přírody. Bohužel 

                                                 
10 Kohák, E. Zelená svatozář. s. 60-61 



 

v našem nitru zůstaly opravdu jen střípky tohoto základního prožitku a hrozí nám, že se úplně 

odcizíme a tuto schopnost nadobro ztratíme.  

 
2. 1. 2. 2. Prožitek pastý řů a zemědělců11  

V období pastýřů a zemědělců se příroda stává partnerem, se kterým zemědělec pracuje. 

Zemědělec přestává být stoprocentně závislým, nicméně velký díl závislosti mu stále zůstává. 

Jakákoliv nepřízeň počasí (sucha, deště) ho mohou zahubit. Příroda přestává být Bohem 

a stává se něčím viditelným, co stvořil Bůh. Člověk se učí respektu k přírodě, opečovává ji, 

a za to se mu dostává odplaty, stává se součástí řádu neboli uspořádanosti přírody. Řádem 

přírody tu je únosné obcování, strategie je hlavně strategií udržitelnosti. 

Podobný prožitek můžeme zažívat i my, pokud si uvědomujeme smysl a význam 

našich úkonů na zahrádce. Například mulčování, kypření či kompostování, při kterém 

navracíme přírodě něco málo, co nám ona sama darovala. Vytváříme tím řád sounáležitosti 

a udržitelnosti.  

 
2. 1. 2. 3. Zážitek řemeslníka-trhovce 12 

Období od třináctého do osmnáctého století je ve znamení urbanizace. Toto dlouhé období 

znamenalo postupnou ztrátu každodenního bezprostředního kontaktu s přírodou. Budování 

měst, jednotlivé specializace lidí na různá řemesla znamenala pokles vědomí partnerství 

i pocitu závislosti. Člověk odstoupil od opečovávání přírody a začal ji s úctou zpracovávat. 

Příroda už není partnerem, ale je darem. Řemeslník ji však zpracovává s obrovským citem 

a šetrností, heslem by mohlo být: dopotřebuj, donos, spokoj se, obejdi se bez.13  

Právě šetrnost byla základním postojem k životu, pro člověka dar přírody nebyl 

samozřejmým, nýbrž hodným úcty a pokory. Přírodu bylo třeba užívat, ale neznásilňovat. 

Nicméně, pokles pocitu závislosti byl pouze relativní. Městský člověk, aniž by se zdálo, byl 

vysoce závislý, možná mnohem více než člověk žijící na venkově. Avšak izolační vrstva 

technologie bránila a brání vědomí závislosti na přírodě. 

Společným rysem všech tří prožitků je vzájemnost a to, že příroda má vlastní hodnotu zcela 

nezávisle na lidských potřebách. Proto etické požadavky úcty a dobré vůle se vztahují i na 

mimolidskou přírodu. 

 

                                                 
11 Kohák, E. Zelená svatozář. s. 61 
12 Kohák, E. Zelená svatozář. s. 61-64  
13 Člověk by byl schopen v tomto duchu setrvat a žít, avšak s nástupem spotřebního věku musí reklama 
překonávat zábrany. Jelikož člověk neplýtvá přirozeně, musí ho to reklama naučit. 



 

2. 1. 2. 4. Prožitek výrobc ů-spot řebitel ů 

Způsob zakoušení přírody u výrobců-spotřebitelů, tedy naší konzumní společnosti, se výrazně 

liší od způsobů předešlých. Propuknutí konzumního stylu života zasáhlo nejprve Ameriku 

v padesátých letech minulého století, západní Evropu v letech šedesátých a bývalé 

Československo postihlo v sedmdesátých letech. Američané ji dnes označují jako 

„the affluenza epidemic“, epidemie smrtícího nadbytku, ač nejde jen o nadbytek. Jde 

o představu, že jediným smyslem života a takřka morální povinností občana je hromadit 

a spotřebovávat stále více hmotného majetku.14 

Poprvé se do popředí dostává postoj jednostranného vnímání člověka, které neuznává 

svébytnost a vlastní hodnotu mimolidského bytí. Mezi člověkem a přírodou mizí vztah „Já-

Ty“; Ty přestává být Ty a stává se z něho ono. Příroda již není partnerem, ale prostou 

zásobárnou surovin. 

 V pozadí stojí trojí předpoklad: smyslem života je mít stále víc a jediným úkolem 

státu je to umožňovat, protože vzestup spotřeby překlene všechny problémy, které jsme 

nedokázali vyřešit. 

Soudobá výrobní společnost, která s sebou nese velké investice, si nemůže dovolit 

spokojenost, a proto musí vyvolávat nespokojenost, vytvářet umělou spotřebu Společnost 

si však dost hluboce neuvědomuje, že nekonečný nárok se dostává do nevyhnutelného střetu 

s konečným světem. Člověk se dostává svojí nadspotřebou mimo řád do ne-řádu, jelikož 

v převážné většině lidských i zvířecích společenství, která žijí v rámci určitého řádu, 

je pravidlem „dost“ spíš než „víc“. Když je uspokojena potřeba, práce ustává a přichází 

odpočinek nebo hra. Chtít stále bezdůvodně víc je nepřirozené, přirozené je dost. Tak se 

člověk stal nepřirozeným.  

Naopak američtí Indiáni zastávají filosofii odlišnou od naší filosofie spotřeby. Pro ně 

je Matka Země jako příbuzná, která má také svůj nervový systém, právě tak jako ho má lidské 

tělo. Věří, že jakmile se poruší její nervový systém, bude se muset přizpůsobit jako kterýkoliv 

jiný organismus - začne se bránit, aby nabyla znovu rovnováhy. Podle této filosofie, až 

Matka Země přistoupí k vyrovnávání nerovnováhy, dojde na jejím povrchu ke katastrofám 

a člověk bude trpět.15 

 

                                                 
14 Kohák, E. Zelená svatozář. s. 62 
15 Lombardiová, G. F.; Lombardi, S. G. Nekonečný kruh, výklad etiky amerických Indiánů. s. 19 



 

2. 1. 3. Revoluce zem ědělská, pr ůmyslová a trvalá udržitelnost 

Mohlo by se zdát zbytečné takto sáhodlouze popisovat prvotní společnosti, opak je ale 

pravdou. Podle manželů Meadowsových16 je důležité pokusit se porozumět prvním dvěma 

velkým revolucím, zemědělské a průmyslové, neboť nám to může pomoci věřit, že úsilí lidí 

o trvale udržitelnou společnost, o které bude řeč v celé další práci, povede k užitečným 

změnám a „má cenu“. 

 

Meadoesovi vysvětlují, že asi před 8000 lety dosáhla lidská populace takové velikosti, že 

začala přemáhat užitečné rostliny a zvěř, které bylo všude kolem hojně. Aby se lidé, kteří žili 

jako nomádští lovci a sběrači, vyrovnali s problémem mizejících přírodních zdrojů, udělali 

dvě věci. Někteří zintenzivnili stěhovavý styl života, jiní lidé začali ochočovat zvířata, 

pěstovat rostliny a v důsledku toho zůstávat na jednom místě. Tím, že prazemědělci setrvali 

na jednom místě, změnili nejen myšlení lidstva, vnímání okolní přírody, ale také tvář planety. 

O tom však nikdy nemohli tušit.17 

Zemědělství umožnilo pokračující pomalý růst populace, který v průběhu staletí 

vyústil do obrovského nárůstu – ze zhruba 10 milionů lidí na 800 milionů v roce 1750. Tou 

dobou se stala další revoluce nezbytnou, neboť ve zvětšené populaci vyvstaly nové 

nedostatky, zejména půdy a energie.  

Přišla průmyslová revoluce, která začala v Anglii nahrazováním mizejících stromů 

uhlím. Opět se všechno měnilo způsobem, který si nikdo nemohl představit. Uhlí vedlo 

k parním strojům, stroje, nikoli půda se staly hlavním prostředkem výroby, feudalismus 

uvolnil cestu kapitalismu , atd. 

 Úspěch průmyslové revoluce, stejně jako omezenější úspěchy sběračství-lovu 

a zemědělství, vedl nakonec ke vzniku dalšího nedostatku, a to nejen zvěře, nejen půdy, nejen 

paliv a kovů, ale k nedostatku absorpční kapacity životního prostředí. Tak se vytvořily 

podmínky pro další nezbytnou revoluci, kterou Meadowsovi spatřují v trvalé udržitelnosti. 

Domnívají se, že by mohla změnit tvář Země a základy lidského sebepoznání, lidských 

institucí a kultur.  

                                                 
16 Společně s kolektivem autorů vydali v roce 1972 knihu „Meze růstu“, která vzbudila velký ohlas. Tato kniha 
upozornila na fakt, že naše planeta je systémem, jehož zdroje jsou limitované. Meadowsovi uvedli základní tezi 
o neudržitelnosti trvalého kvantitativního růstu na naší planetě. Počátkem 90. let se k dané problematice vrátili 
a svoje doplněné a rozšířené poselství shrnuli v knize „P řekročení mezí“. 
17 „Mnoho antropologů si nemyslí, že zemědělská revoluce byla pouze velkým krokem vpřed, nýbrž se také 
domnívají, že šlo o způsob nezbytný k zaopatření vzrůstající lidské populace.“ Meadows, D: a D. Překročení 
mezí. s. 248 



 

Nelze však předepsat či naplánovat, zda dojde- k revoluci trvalé udržitelnosti. Pokud se však 

tak stane, bude to revoluce organická a vývojová. Vyvolání této revoluce, není úkolem pouze 

pro jednoho člověka nebo skupinu, přispět může každý. Změny, které systém transformují, 

mohou učinit pouze Ti, kteří vnímají potřebu nových informací, pravidel a cílů, kteří o nich 

mluví a zkoušejí je. 

Meadowsovi si uvědomují, že tato revoluce bude potřebovat, podobně jako ostatní 

revoluce, staletí k tomu, aby se plně rozvinula. Věří, že taková revoluce již přichází. Přesto se 

však domnívají, že je potřeba neprodleně udělat další krok, aby nedošlo místo revoluce 

ke kolapsu.18 

 
2. 2. Potřeba lásky ke krajin ě 

Nejen prožívání přírody, ale i uvědomování si lásky ke krajině patří neoddělitelně k vývoji 

lidského rodu.19 Přírodní podmínky ve vývoji a pokroku lidstva sehrály důležitou roli. 

Společně se také podílely na rozvíjení a budování lásky člověka ke krajině, která 

v současnosti nabyla velkého významu.20 Postupně se vedle rozumu, který člověku slouží 

k využívání přírody, se postavil cit, který člověka přivedl k uznání přírody jako estetické 

a morální hodnoty.  

Člověk však nezaujímá citový vztah k celé přírodě, kterou tvoří vše, co není 

výsledkem jeho činnosti, nýbrž si vytváří vztah ke krajině, která je součástí jeho osobní 

zkušenosti s přírodou, do které vložil svá estetická kritéria a hodnocení. Jinými slovy, člověk 

není schopen prožívat citovou vazbu k celému vesmíru od nejmenších částí po ty největší, 

uvědomuje si pouze to, co spadá do jeho zkušenosti. 

2. 2. 1. Původ lásky ke krajin ě 

Ve své knize „Láska ke krajině“ Hana Librová rozebírá vztah, který si člověk vytvořil 

k přírodě. Podle ní se biologický základ lidského vztahu k přírodě zakládal, utvářel a fixoval 

během dlouhého období evoluce našeho druhu Homo sapiens.21  

 

                                                 
18 Meadows. D.a D. Překročení mezí. s. 237 - 242 
19Podle Hany Librové právě láska k přírodě může být považována za základ ekologického cítění. 
 Librová. H. Láska ke krajině?. s. 18 
20 Víkendové vyjížďky na chalupu či do hor jsou typické pro dnešní většinovou společnost. Člověk jezdí do 
přírody relaxovat, načerpat nové síly, odpočinout si. 
21 „Podle antropologů lze některé složky vztahu současného člověka k přírodnímu krajinnému prostředí vysvětlit 
podle způsobu života našich předků. Prostředí lesostepí, v němž se po tisíciletí pohybovali naši předkové, 
zanechalo pravděpodobně v naší druhové paměti hluboké stopy, které jsou dědičně zafixovány a které dědíme 
dodnes. Například uklidňující pocit z chůze v lese má své kořeny právě zde.“  Librová. H. Láska ke krajině?. 
s. 19 



 

Existenční vázanost člověka na přírodu, jak jsem již zmínila v předešlé kapitole, byla 

v nejranějších etapách jeho vývoje tak naprostá, že člověk nebyl schopen na přírodu pohlížet 

z role pozorovatele a vědomě si utvářet vztah k přírodě. Až naši předci-zemědělci, kteří se 

začali usidlovat v krajině, která jim poskytovala pocit bezpečí a jistoty, si začali vytvářet 

nevědomý vztah ke krajině jako domovu. Podle Librové tento hluboce zakořeněný pocit 

vazby na konkrétní místo, sehrál důležitou roli v průběhu formování lásky ke krajině 

v evropské kultuře.  

 
2. 2. 2. Vývoj vztahu ke krajin ě v evropské kultu ře 

2. 2. 2. 1. Starov ěká spole čnost 22 

Významný zájem o přírodu a přírodní děje měli již řečtí filosofové v 6.stol.př.n.l., např. Thalét 

z Miléta. Snaží se pochopit přírodní podstatu světa a místo, jaké v něm zaujímá člověk. 

Člověk je stavěn do středu dění, snaží se dosáhnout božské moci nad světem, rozkvétá 

kulturní život obce, ale vztah k přírodě se příliš neformuje.  

V helénistickém období řecké kultury a později také v Římě ochabnutí hospodářské 

a politické prosperity znamenalo ústup veřejného života, racionální a antropocentrické 

orientace lidí.  

Svou nepochybnou roli ve změně orientace starověké společnosti sehrála silná 

urbanizace obyvatelstva, během které vznikala helénistická města, např. Alexandrie. Mnozí 

obyvatelé byli původem venkované, kteří často těžko přivykali městskému způsobu života. 

Začali si uvědomovat, že jim krajina, ve které strávili dětství, chybí. Poprvé jí přisoudili 

hodnotu. Krajina začala být oslavována a idealizována v mnoha literárních žánrech. Autoři 

opěvovali prostý venkovský a pastýřský život uprostřed přírody. Zdůrazňovali cenu prostého 

přírodního života a blaho, jež životu přináší láska a spojení s krásnou krajinou. Byla to jejich 

reakce na městský život. Kolem 5.století se tedy poprvé v evropské kultuře ozývá smysl pro 

přírodní jevy a krajinu zbavený hlediska lidského prospěchu. 

 
2. 2. 2. 2. Středověká spole čnost 23 

S nástupem středověku na přelomu 5. a 6. stol.n.l. byl lidský zájem o krajinu zapomenut 

a příroda přestala být sociálně vnímána jako hodnota.  

Na rozdíl od urbanizovaného starověkého Řecka a Říma jsou lidé ve středověku 

rozptýleni v malých lokalitách, zaměstnávají se především zemědělstvím. Silná závislost 

                                                 
22 Starověk: cca 3. tisíc. př.n.l. –5.stol.n.l 
23 Středověk: přibližně od 5.stol. n.l. do 15.stol. 



 

na přírodě jim nedovoluje podívat se na krajinu zevně, jako na estetický objekt. Lidé krajinu 

nepostrádají, žijí přímo v ní, proto také nepociťují její nedostatek, který je nutným 

předpokladem pro vnímání krajiny jako hodnoty.  

Výjimku ve středověku znamená postava Františka z Assisi, který byl znám jako 

milovník přírody. Jeho láska je silně náboženského charakteru, neboť celá příroda je pro něho 

důkazem a obrazem Boží velikosti.  

 

Od starověkého Řecka tedy evropskou kulturou prolíná duch racionalismu, který se začal 

silněji projevovat ve středověké společnosti. V celé své velikosti se pak projevil ve století 18. 

osvícenstvím, během kterého osvícencům nebylo vnímání okolní krajiny vůbec vlastní. 

Základní princip lidstva byl spatřován ve víře v moc rozumu a v pokrok. V centru pozornosti 

stále stál člověk a příroda mu měla přímo sloužit. Byla chápána jako soubor jednotlivých 

prvků, které lze poznat rozumem a využít ku prospěchu člověka.  

 
2. 2. 2. 3. Novov ěká spole čnost 24 

Zrození moderního pohledu na krajinné krásy bývá spojováno s osobností italského básníka 

a humanisty Franceska Petrarky. Petrarca se objevuje na počátku renesanční kultury ke konci 

15. století, která je ve znamení pokroku ve výrobě, rostoucí dělby práce a rozvoje měst, 

ale také znamená obnovení vztahu člověka k přírodě a ke krajině. Do popředí se dostává 

subjektivní pohled na krajinu, individualismus, který vede člověka k osobnímu prožívání 

krajiny a společně s ním k vytváření vztahu ke krajině. Největší sílu má tento postoj 

v polovině 16. století, vrcholu renesance. Krajina hraje pasivní roli, tvoří kulisu lidské kráse, 

osobním příběhům. 

 

Na základě vědeckého zájmu o přírodu postupem času vyrostlo jiné pojetí přírody a krajiny, 

romantismus. Účelově motivované objevování přírody se proměňovalo. Hledači začali vnímat 

náladu krajiny, pocity, dojmy, nešlo jim o pouhou účelovost a prospěch pro člověka. 

Za prvního romantického vyznavače krajiny bývá považován J.J. Rousseau.  

Romantismus měl být východiskem z hluboké lidské krize konce 18. století a první 

poloviny 19. století, kdy vzniká buržoazní společnost, kapitalismus a kult peněz, člověk 

získává svobodu, v které je však bezradný. Romantismus znamenal hledání východisek 

ze situace, přímo ocenil hodnotu krajiny, vyslovil, že krása nemusí být výtvorem člověka, 

                                                 
24 Novověk: od roku 1492, objevení Ameriky, či počítáno od roku 1640, kdy proběhla anglická buržoazní 
revoluce. 



 

ale nachází se v přírodě. Při tom všem ho objektivní existence krajiny nezajímala. Člověk 

v období romantismu nepoužívá krajinu ke své obživě, ale jako zrcadlo pro své city, pro své 

duševní a duchovní prožívání. Romantický postoj se stal protiváhou technické racionality 

a konzumního způsobu života. 

 

V druhé polovině 19. století byl subjektivní pohled člověka na krajinu nahrazen pohledem 

objektivním, který pronikal hlouběji do principů celých celků krajiny. Současně však 

v člověku stále dřímal hluboce uložený přístup romantismu. Od konce 19. století dochází 

k nevídanému zlomu v přístupu člověka ke krajině. V evropské kultuře začal vznikat nový 

hodnotový postoj, skutečná láska ke krajině. Nebyla založena ani na přístupu osvícenců, 

ani romantiků, spíše byla reakcí odporu vůči ekonomicky, sociálně a politicky sílící buržoazii, 

která bohatla na růstu tovární výroby, těžbě nerostů, rozvoji dopravy a zintenzivnění 

zemědělství. To vše znamenalo neregulovaný vpád do krajiny a její devastaci. Proti tomu 

vznikala první ochranářská opatření v 18. a 19. století, a to z popudu šlechty nebo církevních 

feudálů. 

 
2. 2. 2. 4. Moderní a postmoderní spole čnost  

Dnes si každý myslí, že prožívá osobní lásku ke krajině. Láska ke krajině se stala pro nás 

lidské tvory závaznou hodnotou, podobně jako třeba láska k pravdě nebo láska k dětem.25 

Stav současné krajiny však není obrazem tohoto láskyplného citu. Měli bychom hovořit spíše 

o potřebě krajiny v reakci na její nedostatek než o lásce, neboť lidé, uvězněni v koloběhu 

postmoderní společnosti krajinu, postrádají, a proto ji milují. Co člověk nemá, to vyhledává. 

Neuvědomuje si, že vztah člověka ke krajině je poněkud odtržený, umělý a vědomě 

vytvořený.26 

S likvidací soukromého hospodaření v malovýrobě začal mizet osobní vztah člověka 

k půdě. Člověk byl odtržen od vlastní půdy a byl donucen starat se o rozlehlé lány, které 

                                                 
25 Librová. H. Láska ke krajině?. s. 125 
26 „ Původní člověk si totiž vztah ke krajině vytvářel specifickým způsobem, do značné míry neuvědoměle, na 
základě svého vztahu k půdě. Vztah k půdě byl po generace našich předků vytvářen každodenní a celoroční 
zkušeností, přenášen dlouhodobou tradicí, která zajišťovala rovnováhu jak pro rodinu zemědělce, tak pro 
přírodu. Zemědělec měl každoročně dostatečnou úrodu a příroda, co dodala, přijala zpět ve formě pracovní 
energie zemědělce a jeho bezodpadového přístupu - co zemědělec přijal, vrátil cestou přirozeného hnojiva. 
Důležitou roli také sehrálo soukromé vlastnictví ve vytváření vztahu k půdě. A to v tom smyslu, že o něco 
vlastnhoí se člověk stará šetrněji a s větším citem a láskou než o majetek společný.“ Librová H. Láska ke 
krajině?. s. 128 



 

nebyly ani v blízkosti jeho bydliště, nebo se nestaral o půdu vůbec, protože mu byla odebrána. 

To člověku nedovolilo vytvořit si osobní vztah k této půdě.27  

Potřeba krajiny v soudobé společnosti je spojena s módou a prestiží. Rozšíření pobytů 

v přírodě je důsledkem růstu životní úrovně, rostoucích dopravních možností, především 

automobilismu, a zvětšováním objemu volného času. Jak jsem již zmínila, více než o lásce 

ke krajině bychom měli hovořit o potřebě krajiny. 

 
2. 3. Člověk konzumu a ekologická etika 

V předchozích kapitolách jsem věnovala velkou část popisu vývoje člověka od prvotních 

lovecko-sběračských kmenů až po člověka současné společnosti. Snažila jsem se nastínit 

souvislosti ve vývoji jeho postoje k prostředí, které ho obklopuje, tedy k přírodě. 

 Je patrné, že se člověk od prvního okamžiku postupně odlišoval a vyčleňoval 

z přírody. Rovnost, nenadřazenost, harmonie a souznění člověka s přírodou se s rozvojem 

myšlení, rozumu a sebeuvědomování člověka začala vytrácet a proměňovat. Člověk postupně 

svým přístupem a chováním přestal žít v souladu se svým prostředím a dostal se s ním 

do rozporu. Postavil se mimo řád přírody a nabyl pocitu nadřazenosti nad přírodou, která se 

pro něho stala surovinou. Hnacím motorem společnosti přestala být potřeba, stala se jím 

výroba. Vznikla tedy konzumní společnost hnaná výrobou a nadspotřebou. 

Kdy k tomu došlo? Většina směrů enviromentální etiky28 konstatuje, že někdy v historii 

se lidé dostali na křižovatku, na které se vydali právě tímto (výše uvedeným) špatným směrem 

odcizení se přírodě. 

 Umístění této křižovatky je různé, nejradikálnější autoři vidí chybu vůbec v lidské 

podstatě, jiní vidí chybu v počátku civilizace a se zálibou se dívají po životním stylu 

přírodních národů, pro jiné autory představuje problém samotná genetická výbava člověka.29 

Nejčastěji je jako jeden z viníků uváděn kartesiánský pohled na svět, vycházející z názorů 

francouzského myslitele Reného Descarta. Pro Descarta měli totiž hodnotu jen myslící 

tvorové, tj. lidé. Právě tyto myšlenky, podle některých Descartových kritiků, přispěly k tomu, 

                                                 
27 Dalším momentem, který snižuje identifikaci pracovníka s půdou, pozemky a zprostředkovaně i s krajinou, je 
vysoký stupeň specializace jeho pracovních úkonů. V konečném důsledku, je člověku jedno jak zachází 
s krajinou, zda např. přehnojuje nebo nadměrně používá pesticidy. Na druhou stranu byl na člověka obecně 
kladen požadavek vysoké uvědomělosti, neboť musel mít stejnou odpovědnost vůči neznámým spotřebitelům, 
jako by měl sám k sobě. Librová H. Láska ke krajině?. s. 131 
28 Enviromentální (ekologická) etika je ta oblast etiky, která se zabývá vztahem jedince k jeho prostředí. 
Viz níže. http://web.sks.cz/users/cn/zp/etika.shtml 
29 „A ť se přikloníme ke kterékoliv z naznačených interpretačních verzí, můžeme se ptát: jsou-li kořeny 
ekologicky záhubné hodnotové orientace a způsob života uloženy tak hluboko, tak mimo oblast naší vůle, dá se 
vůbec něco dělat?[…] Patřím v tomto ohledu ke skeptikům. Přesto se pokouším hledat skuliny v této beznaději.“  
Librová Hana. Zborník prednášok z rovnomenného kurzu : Spoločnost, ako keby na človeku záleželo. s. 86 



 

že v Evropě zvítězil panský pohled na svět, jako na skladiště surovin, které je možné 

neomezeně a bez jakýchkoliv etických zábran drancovat.30 K tomu také bez ostychu během 

několika století docházelo.  

Dnes lidstvo stojí na další pomyslné křižovatce a rozmýšlí, kterou cestou se vydá. 

Hrozba ekologické krize, vyčerpání nerostných surovin, zničení životního prostředí, 

přemnožení lidstva, již existující války, tyto všechny faktory se staly nepotlačitelnou 

skutečností, před kterou nelze utéct. Lidstvo má dvě možnosti - vydat se cestou nekonečného 

nároku v konečném světě nebo začít adekvátně reagovat na globální problémy. K tomu 

je potřeba změna v hodnotovém postoji, který souvisí s etickým cítěním, jež vychází 

z tzv. ekologické etiky.  

 
2. 3. 1. Ekologická etika 

Je to ta oblast etiky, která se zabývá vztahem jedince k jeho prostředí. Jde o soubor zásad 

a pravidel, která člověku naznačují, jak by se měl chovat ve svém obcování 

se vším mimolidským světem, přírodou31. Jde především o soustavy hodnot, které vedou 

k udržitelnosti našeho bytí. Například „vážit si“ je základnější hodnotový postoj než 

„získávat“.  

 

Podle Erazima Koháka32 je ekologická etika důležitá ze tří důvodů – vzrůstu našeho počtu, 

spotřeby a moci. Kohák dále vysvětluje, že problémy ve vztahu člověk-životní prostředí 

nejsou fenoménem pouze 20.století, docházelo k nim i v průběhu uplynulých tisíciletí 

lidských dějin. Například problémy provázející stěhování kmenů a národů, nebo příklad tzv. 

přírodních národů, které se často chovaly ke svému prostředí stejně bezohledně jako my, 

ukazuje na tento fakt. Jedinců bylo ale příliš málo, jejich spotřeba byla mnohem skromnější 

a jejich moc devastovat své okolí příliš malá na to, aby mohli znamenat skutečnou 

ekologickou katastrofu. 

 

Ekologická etika si tedy klade dvě základní otázky: proč došlo ve vztahu člověk-životní 

prostředí ke změně a jak by se měl tento vztah změnit.  

 

                                                 
30 Rozbor jednotlivých přístupů k problému špatného vykročení na „křižovatce lidství“ by vydal na samostatný 
rozbor, který však není v mém zájmu. 
31 Kohák. E. Zelená svatozář. s. 14 
32 Kohák Erazim – filosof, vysokoškolský učitel, ekologický aktivista. 



 

2. 3. 2. Čtyři základní postoje v sou časné ekologické etice 

2. 3. 2. 1. Antropocentrický postoj 

V Evropě 17. století došlo k pádu tradičního hodnotového systému a odpadlo vědomí Boha. 

Renesanční technika vytvořila umělý svět a postavila člověka do středu hodnotového sytému. 

Již jsem připomněla Reného Descarta a jeho filosofii, která je považována za jeden ze 

dvou kořenů antropocentrismu. Na základě jeho filosofie, vyčlenění rozumu z přírody, 

vznikla představa světa jako prostého hodnoty a smyslu, v pozdějším názvosloví nazývaného 

jako surovina. Druhý kořen antropocentrismu vytvořila Kantova filosofie. Kant odvozuje 

hodnotu a smysl z lidského rozumu a jím řízené vůle a omezuje platnost etických zásad 

na mezilidské vztahy.33  

Antropocentrický postoj tedy považuje za zdroj hodnot člověka a jeho zájmy, příroda 

mu slouží v uskutečňování těchto zájmů. Tento postoj není však prvotní, neboť člověk si byl 

bolestně vědom, že je jen maličkou částí přírody či světa. Hodnoty, které nachází, přičítal 

přírodě, kosmu, bohu v jeho posvátnosti, viz příklad amerických Indiánů. 

Ve své pokleslé formě je antropocentrismus odůvodněním panského postoje ke světu, 

tzn. odůvodněním představy, že člověk je skutečně člověkem jen tehdy, když vládne. 

V enviromentálně uvědomělé variantě mluví o zájmech budoucích generací, o dlouhodobém 

zájmu člověka o neponičené životní prostředí. Je základem obecně akceptované 

enviromentální politiky a konceptu trvale udržitelného rozvoje. 

 
2. 3. 2. 2. Teocentrický postoj 

Chápe jako zdroj všech hodnot Boha. Může být považován za prvotní postoj raného člověka. 

Dnes je sdílen křesťany, judaisty, muslimy. Avšak nemusí to být bůh v osobním pojetí. 

Základem tohoto postoje je prožitek bezprostřední přítomnosti něčeho posvátného, 

přesahujícího, se kterým se někteří lidé setkávají v zážitku víry. Člověk není středem všeho 

smyslu a zdrojem veškeré hodnoty, tím je posvátná příroda a úkolem člověka je žít v souladu 

s řádem a rytmem přírody.  

Teocentrický postoj může vést k jistému fatalismu a ignoraci enviromentálních otázek, 

ale také ke konceptu správcovství, postoje odpovědnosti za svět vůči jeho stvořiteli. 

 
2. 3. 2. 3. Biocentrismus 

Nachází své kořeny ve 20. století. Jde o představu, že život sám, život jako takový, 

všechen život, je zdrojem smyslu a hodnoty. Představa o lidské nadřazenosti je jen výrazem 

                                                 
33 Kohák Erazim. Sborník přednášek : Lidské hodnoty a trvale udržitelný způsob života. s. 38 



 

lidského rasismu.34 Biocentrismus vychází z přesvědčení, že lidská víra ve vlastní výlučnost 

je neoprávněná, to, co je třeba chránit, je život v jakýchkoliv formách. Zasahovat do životů 

jiných druhů je možné jen pro uspokojení vitálních potřeb, tedy z nutnosti. 

 Důsledně pojímaná biocentrická etika vede k úvahám o dobrovolné skromnosti, 

o problémech výrobků a jejich odpadů a dopadů na životní prostředí, ale může se také stát 

východiskem k ekoterorismu. 

 
2. 3. 2. 4. Ekocentrismus 

V případě ekocentrismu nejde již jen o úctu k životu samému, nýbrž o úctu k předpokladům 

života, k celému společenství všeho života a k podmínkám jeho udržitelnosti – čili jinými 

slovy jde o etiku Země.35  

Tato etika čerpá z koncepce Aldo Leopolda, významného amerického 

vysokoškolského učitele ochranářské ekologie, který zemřel v roce 1948. Podle něj je správné 

takové jednání, které přispívá k zachování integrity, stability a krásy celého společenství 

života. Nesprávné je to, co vede k opaku. Správné je tedy brát v potaz zájem celku 

a v odůvodněných případech jej nadřazovat zájmům jednotlivce. Základní slabinou tohoto 

postoje je obtížnost ve vyhodnocování zájmu celku.36 

                                                 
34 Kohák.E. Zelená svatozář s. 84, 91 
35 Kohák. E. Zelená svatozář. s. 92 
36 http://web.sks.cz/users/cn/zp/etika.shtml 



 

3. KONCEPT TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

 
Ve světě vyvstala otázka, která se týká řešitelnosti současných tzv. globálních problémů, které 

jsem již dříve nastínila. Ukázalo se, že moc pokroku a rozvoje nemá nekonečný konec, 

objevily se obavy z dopadu rozvoje na životní prostředí, jako jsou ztráty společenstev rostlin 

a živočichů, celých ekosystémů a také dopad na přírodní zdroje. 

 Zlepšila se životní úroveň obyvatelstva, lidé již nemusí všechnu svou energii věnovat 

k zabezpečování základních životních potřeb jako je potrava, bydlení atd. Pokrok a rozvoj 

způsobil, že potřeba se proměnila ve spotřebu a plýtvání zdroji, člověk se stal konzumním, 

soutěživým chamtivcem. Z běžné euroamerické konzumní společnosti se vytratily tradiční 

a skutečné hodnoty, například křesťanské, což si následně vynutilo jejich náhradu, kterou se 

právě velmi často stal společenský úspěch, zisk a peníze. Symbolem prosperity, tržního 

úspěchu, zisku se staly výrobky, které v důsledku musí být neustále hromaděny 

a shromažďovány, jinými slovy, z potřebných se stávají výrobky nepotřebné, ani ne 

spotřebovávané, o kterých můžeme mluvit jako o odpadu. Bludný kruh ještě více roztočila 

moc „cizopasné“ reklamy, která pro svůj prospěch výrobu podporuje.  

 

Teprve některé katastrofy, jako například první větší neštěstí na lidském zdraví z důvodu 

znečištěného životního prostředí v Londýně v roce 1952, kdy si smog vyžádal 4000 lidských 

životů, či katastrofa v indickém Bophalu roku 1984, přiměly světovou společnost k zásadním 

vyjádřením a krokům a k zamyšlení nad otázkou, po které cestě na „k řižovatce lidství“ by se 

měla společnost vydat, neboť jí je jasné, že směr a způsob, jímž se lidstvo ubírá, nevěstí 

žádnou dobrou budoucnost. Člověk si začal uvědomovat, že rozvoj ve svém sociálním 

a ekonomickém kontextu v současné podobě je absolutně neudržitelný, a proto se začal 

zamýšlet nad otázkou, zda existuje i jiný způsob, který by zajistil jeho trvalou udržitelnost.  

 
3. 1. Co znamená trvale udržitelný rozvoj 

Zpráva Světové komise pro životní prostředí a rozvoj37 Naše společná budoucnost přinesla 

v roce 1987 definici trvale udržitelného rozvoje, která je dnes již považována za klasickou 

a nejlepší. V ní je trvale udržitelný rozvoj definován takto: „… je takový rozvoj, při němž 

bude současná generace uspokojovat své potřeby tak, aby neomezila možnosti příštích 

generací uspokojovat jejich potřeby.“38 

                                                 
37 WCED – World Commission on Environment and Development 
38 Ganguly. P. Trvale udržitelný rozvoj. s. 10 



 

Trvale udržitelný rozvoj je dle vyjádření této komise rozhodujícím cílem a kritériem národní 

politiky a mezinárodní spolupráce, která má zabezpečit prosperující, spravedlivou 

a bezpečnou budoucnost. 

 V české odborné literatuře je „trvale udržitelný rozvoj“ používán jako synonymum 

anglického souboru slov „Sustainable Development“, doslovně „udržitelný rozvoj“. Tento 

termín byl u nás přímo definován zákonem. Paragraf 6 zákona č. 17/Sb z roku 1992 

o životním prostředí zní: „Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který 

současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní 

potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.“ 39 

Myšlenka trvale udržitelného rozvoje je tedy odpovědí na základní rozpor mezi 

hospodářským rozvojem a ochranou životního prostředí. Jinými slovy, ochrana životního 

prostředí neznamená navrácení se do „jeskyň“, člověk může jít cestou rozvoje, avšak takovým 

způsobem, který zaručuje, že i další generace budou moci plnohodnotně žít a rozvíjet se.40 

 
3. 2. Vznik koncepce trvale udržitelného rozvoje 

Vznik koncepce trvale udržitelného rozvoje je úzce spjat s historií lidského postoje k přírodě, 

se zvyšující se starostí o životní prostředí. Je produktem odezvy společnosti k vývoji 

vědeckého poznání, znalostí, informací o naší planetě a také o společnosti, stavu planety.41 

 Základní mezník v názoru na životní prostředí ve světovém měřítku znamenala 

konference o životním prostředí v roce 1972 svolaná OSN do Stockoholmu. Správně označila 

hlavní ekologické problémy a vyzvala k okamžitým akcím na ochranu životního prostředí 

v mezinárodním měřítku. Tato alarmující zpráva byla světovou veřejností přijata vážně. 

Vznikly instituce na ochranu životního prostředí, byly přijaty zákony na ochranu složek 

životního prostředí, určeny limitní přípustné hodnoty emisí škodlivin.  

 Na počátku osmdesátých let bylo zřejmé, že dosud provedená víceméně technická 

opatření nestačí. Rozvinula se diskuse o hlubších příčinách ohrožení prostředí. Hlavním 

bodem diskuse byla souvislost mezi hospodářským růstem, životní úrovní, chudobou 

a ochranou životního prostředí. Ukázalo se, že hlavní příčinou špatného životního prostředí 

je samostatný hospodářský růst. Tyto poznatky byly shrnuty v knize Meze růstu pod vedením 

                                                 
39 Moldan. B. (Ne)udržitelný rozvoj : ekologie – hrozba i naděje. s. 79 
40

„Naopak ochranářští ekologové si myslí, že trvale udržitelný a rozvoj hmotné spotřeby je zásadní protiklad. 
Dávno ztratili iluze o „růstu“ a nyní užívají obrat trvale udržitelný život“ (viz poznámka pod čarou č. 48, s. 27). 
Kohák. E. Zelená svatozář. s. 140 
41 Vážné potíže s životním prostředím se v mnoha zemích začaly projevovat na začátku šedesátých let. 
Společnost si postupně začala uvědomovat možnost totální ekologické katastrofy, proto také ochrana životního 
prostředí se začala stávat hnutím. 



 

D. Meadowsové, kde také autoři vybízeli k zastavení hospodářského růstu, což nebylo 

společností přijato. Jejich druhá zpráva Překročení mezí z roku 1992 uvádí výrazně, 

že problém je ideologie růstu a že je třeba hledat způsoby udržitelného rozvoje. 

 Rok 1987 přinesl definici trvale udržitelného rozvoje ve zprávě Naše společná 

budoucnost. Následná konference v Riu de Janeiro v roce 1992 hovořila o tom, jak má trvale 

udržitelný rozvoj vypadat, jakým způsobem jej dosáhnout a jakou má mít podobu. Tato 

konference se shodla na tom, že hluboká transformace společnosti směrem k trvale 

udržitelnému rozvoji je jediným způsobem jak předejít katastrofické ekologické krizi. 

Jako jedinou cestu vpřed shledala sladění ekonomického rozvoje s ekologickými principy. 

Hospodářský rozvoj musí dále pokračovat, nesmí však znamenat kvantitativní růst materiální 

výroby a spotřeby, nýbrž kvalitativní rozvoj.42 Nejdůležitějším dokumentem z konference 

v Riu se stala tzv. Agenda 21, která široce rozebírá definici trvale udržitelného rozvoje a na 

kterou se odvolávají politikové mnoha zemí. 

 Od tohoto celosvětového setkání proběhlo mnoho dalších, která se zabývala otázkami 

stavu světa, například konference o změně klimatu, která proběhla v Kjótu v prosinci 1997. 

Nutno však podotknout, že vývoj posledních let naznačuje, že k zásadnímu obratu zatím 

nedošlo. Nikde na světě, v žádné zemi nemůže být hospodářský rozvoj označen za trvale 

udržitelný. K uskutečnění tohoto cíle stále chybí dostatek politické vůle a podpory veřejnosti. 

Na druhou stranu, konference v Riu znamenala i jiný významný posun. Byl zde zmírněn silný 

antropocentrický přístup, nebyl kladen důraz pouze na hospodářský a civilizační rozvoj, 

nýbrž také na zachování důstojného a hodnotového života pro všechny živé organismy. 

 
3. 3. Dimenze trvalé udržitelnosti dle deklarace z Rio de Janeiro 

Pojem trvale udržitelný rozvoj nemá plně objektivní základ, nejde o žádnou „pravdu“ typu 

přírodovědných zákonů. Jedná se o pojem, který má blízký vztah k lidským hodnotám. 

Konkrétní situace lidí v daném regionu nebo v daném společenském kontextu zásadně 

určuje, jak je chápán smysl trvale udržitelného rozvoje. Rozhodující roli v chápání hrají 

kulturní a historické tradice, přírodní podmínky, vyspělost daného regionu, sociální 

a politické uspořádání společnosti, celková ekonomická situace. Nicméně, přes všechny tyto 

rozdíly se podařilo dojít ke shodě na minimálním obsahu termínu trvale udržitelného rozvoje. 

Jako základní prvky trvalé udržitelnosti byly určeny:43 

 

                                                 
42 Moldan. B. (Ne)udržitelný rozvoj : ekologie – hrozba i naděje. s. 26 
43 Moldan. B. (Ne)udržitelný rozvoj : ekologie – hrozba i naděje. s. 81 



 

3. 3. 1. Ekonomický rozm ěr 

Zahrnuje integraci ochrany životního prostředí do procesu ekonomického rozvoje, změny 

neudržitelných vzorců spotřeby, vývoj nových šetrných technologií, otevřený ekonomický 

systém, atd. 

 
3. 3. 2. Ekologická dimenze 

Zahrnuje život v harmonii s přírodou, šetrné a správné využívání přírodních zdrojů, 

odpovědnost vůči jiným společnostem, odpovědnost vůči příštím generacím, princip 

předběžné opatrnosti. 

 
3. 3. 3. Sociální, institucionální dimenze 

Jde především o odstranění chudoby, propasti mezi Severem a Jihem, o rozvoj lidské 

osobnosti. 

 
Shrnu-li to, co zde bylo uvedeno, udržitelnost rozvoje znamená, že musí být splněno několik 

základních podmínek. Každý rozvojový záměr musí zaručovat trvalý ekonomický přínos, 

musí přispět k rozvoji lidské osobnosti, musí být ekologicky únosný, tzn. že únosná kapacita 

prostředí a přírodních zdrojů nesmí být překročena. 

 Koncepce udržitelného rozvoje se tedy snaží najít odpovědi na tyto globální trendy, 

o kterých si myslí, že řada jejich aspektů nemá trvale udržitelný charakter: ekonomický 

a hospodářský růst, který umožňuje rozšířené uspokojování materiálních potřeb a zajišťuje 

celkový růst blahobytu, během kterého zároveň dochází ke změnám vzorců spotřeby 

k nadspotřebě; změny v sociální oblasti, které znamenají růst úrovně lidského rozvoje, 

na druhou stranu se objevují vážné nedostatky, jako je rostoucí nezaměstnanost a prohlubující 

se nerovnosti v příjmech a v sociálním postavení jednotlivých vrstev společnosti i mezi 

zeměmi; globalizace, technologický vývoj, neboli prudký rozvoj vědy a techniky, který 

znamená náročnější využívání přírodních zdrojů. 



 

4. MORÁLNÍ PŘEDPOKLADY TRVALÉ UDRŽITELNOSTI 

 
4. 1. Nový sm ěr myšlení  

Pokud se má koncept trvalé udržitelnosti realizovat nestačí, jenom dlouhé analýzy, početné 

konference a vydávané rezoluce. Za důležitější a mnohem náročnější považuji přístup 

k tomuto konceptu na osobní úrovni, který spočívá v uvědomování si stupnice hodnot, kterou 

člověk zaujímá, a přijímání odpovědnosti za své jednání. 

 Například Erazim Kohák považuje ekologickou krizi nikoli za krizi z odcizení, 

nýbrž za krizi z nezodpovědnosti.44 Podle něho odpovědnost za následky jednání člověku 

připadá v tu chvíli, kdy začne svobodně rozhodovat. Svoboda totiž člověka zavazuje 

odpovědností. Protože se vymanil zákonu přírody, člověk musí sám sebe řídit morálním 

zákonem.45 Člověk již nejedná na základě instinktu či pudu, nýbrž na základě volby ve škále 

možností. Možnost volby však na člověka klade nárok odpovědnosti za jeho rozhodování. 

Například příroda vybavila všechny živočichy obraným strachem z kouře. Člověk tento 

přirozený strach překonal, naučil se využívat výhody ohně, tím ovšem měl převzít 

i odpovědnost za následky tohoto užívání. To však člověk neučinil, přijal svobodu, ale 

o odpovědnost se už nestaral, jinými slovy, přijal výhody spalování, ale už se nestaral o kouř 

a dnes se musí potýkat s následky své nezodpovědnosti.46  

 

Mnoho vědců se dnes domnívá, že lidstvo skutečně dosáhlo ve svých dějinách bodu, kdy musí 

přehodnotit, kam jde a za jakých okolností se tam dostane. Uchopení problému do slov 

je základem k uvědomování si opravdové závažnosti situace současného světa. Lidstvo však 

musí postoupit o krok dál, od uvědomění si přestoupit k novému paradigmatu, což vyžaduje 

podle F. Capra pět základních posunů v lidském myšlení:47 

 

1. Posun od zaměření na části k zaměření na celek a realističtější posouzení lidského 

postavení vůči přírodě. 

                                                 
44 Kohák Erazim. Sborník přednášek : Perspektivy trvale udržitelného způsobu života. s. 34 
45 Kohák Erazim. Sborník přednášek : Lidské hodnoty a trvale udržitelný způsob života. s. 41 
46 „Nejstrašnější není odcizení od přírody, nýbrž člověka od odpovědnosti, bez které se svoboda vymanění 
z panství přírody stává nutně zhoubou.“ Kohák Erazim. Sborník přednášek : Lidské hodnoty a trvale udržitelný 
způsob života. s. 43 
47

 „Capra nukleární teoretický fyzik ve svých dílech „Tao fyziky“ a „Bod obratu“ ohlašuje zásadně novou 
proměnu světa. Podle něho všechny výdobytky evropské kultury, založené na dosavadním nasměrování lidského 
rozumu, zbankrotovaly. Je nutné vytvořit úplně nový typ univerzálního myšlení, blízký vidění ekologickému.“ 
Librová. H. Pestří a Zelení. s. 26 



 

2. Posun od zaměření na části k zaměření na proces a pochopení, že celá síť má vnitřní 

dynamiku. 

3. Posun od objektivní vědy, která vidí člověka jako pasivního pozorovatele, 

k epistemické vědě, která pohlíží na lidstvo jako na účastníka stvoření světa. 

4. Posun od architektonického vyjádření ve vědě, ve kterém je poznání „budováno“ 

v rámci dané vědecké oblasti, která se zaměřuje na rozdíly mezi věcmi, 

ke spolupracujícímu vyjádření, ve kterém se poznání objevuje v procesech spolupráce 

zaměřených na vztahy mezi věcmi. 

5. Posun od definování pravdy jako absolutního dogmatu k definování pravdy jako 

přiblížení vzájemných vazeb odrážejících fakt, že pravda je něco, co lidstvo hledá, 

ne něco, co ví. 

 
4. 2. Změny sou časného hodnotového systému 

Trvale udržitelný rozvoj či život48 je velmi komplexní otevřená struktura, soubor strategií, 

o němž nelze říci, zda v něm záleží více na hodnotových postojích, ekonomických nástrojích 

nebo na k přírodě šetrných technologiích. V komplexu trvale udržitelného života záleží úplně 

na všem, na všech oblastech lidského a společenského života, neboť vše je provázané 

a navzájem souvisí.  

 

Je potřeba, aby vznikla nová společnost. Ta však může vzniknout jen tehdy, jestliže s jejím 

vývojovým procesem se bude také vyvíjet nové lidské bytí, nebo jinak řečeno, jestliže dojde 

k fundamentální změně v současné charakterové struktuře člověka. Taková změna je možná 

pouze za předpokladu, že dojde k základní změně lidských hodnot a postojů, jako jsou nová 

etika a nový poměr k přírodě.49 Člověk, pokud má zájem na tom, aby se začala uskutečňovat 

trvalá udržitelnost, musí začít žít podle jiného hesla, než podle kterého žije nyní – „spotřebuj 

                                                 
4 V souvislosti filosofické ekologie, oboru, který se zabývá novou etikou a postojem k přírodě a zkoumá morální 
předpoklady trvalé udržitelnosti lidského žití, si je důležité uvědomit rozdíl mezi termínem trvale udržitelný 
rozvoj a trvale udržitelný život, neboť každý znamená něco poněkud odlišného. 
Filosofická ekologie hovoří o trvale udržitelném životě, který klade důraz na život jako takový, nejen na život 
lidský, ale i na život ostatních organismů, k němuž je třeba mít úctu. Vychází z biocentrického hlediska na rozdíl 
od antropocentrického podkladu trvale udržitelného rozvoje. Morální kořen v úsilí o trvale udržitelný způsob 
života vychází z uvědomění, že člověk není jen pán a dobyvatel přírody, nýbrž její nedílná součást. Všechny 
špatné kroky vůči životnímu prostředí jsou vlastně namířeny také proti němu samotnému. Mezi představitele 
filosofické ekologie se řadí například norský myslitel Arne Naess. 
49 Fromm. E. Mít nebo být?. s. 14   



 

a nestarej se“. Jinak řečeno, pokud člověk neuzná a nepřijme za své tzv. postmateriální 

hodnoty50, těžko se proces trvalé udržitelnosti života bude uskutečňovat. 

Na lidech a jejich činech závisí osud planety, neboť už ne člověk je součástí přírody, 

ale příroda je součástí lidského světa. Novou lidskou „všemocností“ je dána lidská 

odpovědnost za osud planety i všech jejích živých obyvatel, podmínkou ke správnému 

„správcovství“ je posun lidských hodnot.51 Předpokladem takového posunu je celkový rozvoj 

lidské osobnosti, důstojný a po všech stránkách zabezpečený lidský život.52  

 

Za nejdůležitější změnu v soudobé lidské společnosti je považována proměna současného 

hodnotového systému. Mnoho autorů zastává tento názor, také Josef Vavroušek, který 

se pokusil o rámcové vymezení klíčových hodnot dnešní industriální společnosti, jež stimulují 

vznik globálních a religionálních problémů. K nim se snažil přiřadit alternativní hodnoty 

(hodnoty typu B), které by byly slučitelné s životem trvale udržitelným, jak je možno vidět 

v následující tabulce. Domnívám se, že posun k hodnotám typu B v lidském hodnotovém 

žebříčku bude v budoucnu nutností, pokud chceme, aby se stav našeho životního prostředí 

či koncepce trvale udržitelného života uplatnila. 

  

Kategorie Hodnoty typu A Hodnoty typu B 
Vztah člověka k přírodě Kořistnický vztah Vědomí sounáležitosti s 

přírodou 
Vztah lidského individua 
ke společnosti 

Jednostranný důraz na 
individualismus a soutěživost 

Vyvážený důraz na 
jednotlivce a kolektiv, kromě 
soutěživosti také kooperace 

Vztah k toku času a smyslu 
dějin 

Posedlost ideou 
kvantitativního růstu 

Důraz na kvalitativní rozvoj 
lidské společnosti 

Vztah ke smyslu vlastního 
života 

Hedonistická orientace na 
konzumní způsob života 

Důraz na kvalitu života, 
uvědomělou skromnost a 
odříkání se věcí zbytných 

Vztah ke svobodě a 
odpovědnosti 

Jednostranný důraz na lidská 
práva a svobody, eroze 
vědomí spoluodpovědnosti za 
běh věcí 

Rozvoj lidských práv a 
svobod při respektování 
vědomí odpovědnosti, která je 
s nimi spojena 

Vztah k úrovni našeho 
poznání 

Jednostranný důraz na 
racionalitu a přeceňování 
schopnosti předvídat a 

Opatrnost při všech zásazích 
do přírody a do společnosti 

                                                 
50 Velikost lidských nároků je především dána stupnicí hodnot, tím, co lidé považují za své oprávněné potřeby, 
čemu jsou rozhodnuti věnovat svůj zájem, peníze, úsilí. Kromě materiálních hodnot, kam patří potrava, obydlí, 
pocit bezpečí atd., existují tzv. postmateriální hodnoty, mezi něž se řadí ocenění zdravého životního prostředí, 
ocenění hodnoty přírody včetně její vnitřní hodnoty, atd. 
51 Srv. Erazim Kohák viz s.26 této práce  
52 Moldan. B. (Ne)udržitelný rozvoj : ekologie - hrozba i naděje. s. 73 



 

usměrňovat budoucí vývoj 
Vztah k vlastnímu životu Odcizení člověka vlastnímu 

životu, oslabení pudu 
sebezáchovy a zpětných 
vazeb umožňujících korigovat 
nesprávné nebo neúspěšné 
jednání 

Obnovení pudu sebezáchovy 
lidí 

Vztah k budoucím 
generacím 

Preferování krátkodobých 
zájmů nad zájmy 
dlouhodobými a trvalými, 
život na úkor budoucích 
generací 

Respektování dlouhodobých 
důsledků lidských činností 

Vztah k odlišným názorům 
a jiným civilizacím 

Netolerance, ideologická, 
náboženská, rasová či jiná 
nesnášenlivost, snaha o řešení 
těchto problémů silou 

Vzájemná tolerance, empatie, 
řešení problémů jednáním 

Vztah k věcem společným Rezignace na 
spolurozhodování o 
společných záležitostech 

Rozvoj participativní 
demokracie spojující 
přednosti reprezentativní 
demokracie se samosprávou 

(Vavroušek, J. In: Plos&Vavroušek, 1994. s. 46 - 51) 
 

Hana Librová uvádí, že v posledních dvou desetiletích dochází k nápadným změnám 

evropských hodnot, a to nejen v oblasti filosofie. Objevují se mnohé proudy, př. ekologická 

etika, nová náboženství atd., jejichž vztah ke světu je postaven z evropského hlediska zcela 

netradičně. Tyto proudy mohou být považovány za součást postmodernismu, který 

se distancuje od „arogantního humanismu“ a dosavadního myšlení založeného 

na karteziánsko-newtonovském přístupu ke světu.53  

Šetření, která publikoval americký politolog Ronald Inglehart (The Silent Revolution, 

The Culture Shift) tvrdí, že v zemích západní Evropy, v menší míře i USA a v Japonsku, 

nastává hromadný, tj. statisticky dobře podchytitelný přesun v hodnotových hierarchiích lidí – 

na první pozice se místo dosavadních hodnot materiálních dostávají hodnoty nemateriální 

povahy. Librová však upozorňuje na možný zkreslený pohled daný výběrem sociologické 

metody dotazování. Jiná metoda, např. přímé pozorování, by přinesla docela jiný, t.j. méně 

optimistický obraz.54 

 Někteří však již přehodnotili svůj žebříček hodnot, dobrovolně se rozhodli 

ke skromnému způsobu života, který je v souladu s principy trvale udržitelného života. Co se 

skrývá za tímto způsobem života?  

                                                 
53 Librová. Hana. Pestří a Zelení. s. 26 
54 Librová Hana. Zborník prednášok z rovnomenného kurzu : Spoločnosť, ako keby na človeku záleželo. s. 86 



 

5. DOBROVOLNÁ SKROMNOST 

 
5. 1. Co je dobrovolná skromnost? 

V současnosti máme možnost se setkávat s pojmem dobrovolné skromnosti stále častěji 

v souvislosti s ekologickými či ekonomickými tématy. Odpověď na otázku „Co je dobrovolná 

skromnost?“ je však mnohem těžší, než by se předpokládalo. Neexistuje totiž žádná „oficiální 

definice“, a dokonce ani návod „jak žít v dobrovolné skromnosti“. Každý se však shodne 

v tom, že o skromnosti má smysl uvažovat tam, kde existuje možnost mít více.55 

 

Představy společnosti o tom, co se skrývá za způsobem života v dobrovolné skromnosti, 

se liší a jsou často mylné. Stručně vyjádřeno, jde o životní způsob uskutečňovaný záměrně, 

na základě dobrovolné volby, a to volby hodnotové.  

O jaké hodnotové volbě se tu hovoří? V podstatě se jedná o zásadní obrat v orientaci 

ke světu, tzn. vědomě volit menší spotřebu, vybrat si cestu mimo hlavní proud konzumní 

společnosti, která představuje jedno z největších rizik pro další vývoj naší civilizace.56 

Erazim Kohák vidí dobrovolnou skromnost jako vzpouru proti snobismu, který v člověku živí 

tzv. konzumní toxikomanii.57 Kohák vysvětluje: Zásadou snobismu je, že vhodnější 

a úctyhodnější je vždy to, co je nákladnější a náročnější, a že o to je třeba usilovat za každou 

cenu. Zásadou dobrovolné skromnosti je přesný opak, představa, že vhodnější je to, co je 

méně nákladné a méně náročné, co méně zatěžuje přírodu a lidskou pospolitost. Jde o to vážit 

si ne toho, kdo má víc, nýbrž toho, kdo dovede být stejně šťastný či šťastnější s menším 

zatížením společnosti a Země.58 Hana Librová se domnívá, že dobrovolná skromnost je právě 

tím způsobem života, který ona sama hledá. Poté ho označuje jako „důstojný životní styl 

v čase ekologické krize“.59 

                                                 
55 Librová. H. Vlažní a váhaví. s. 28 
56 Srv. „Lidé se zajímají o to, zda rostoucí úroveň výroby a spotřeby je v jejich nejvlastnějším zájmu.“ Kristin S. 
Shraderová-Frechetteová. Závod s časem. s. 108 
57 Srv.  „Podle některých psychologů je konzumismus vlastně zvláštním případem defektu chuti, který je typickou 
reakcí na frustraci.“ Librová. Hana. Pestří a zelení. s.49 
58 Kohák. E. Zelená svatozář. s. 81, Srv. „Vím, jak to Kohák míní; má pravdu potud, že vystihuje jeden z motivů, 
které stály u zrodu konzumního chování. Nebere však v úvahu, že v pozdně moderní společnosti konzumní 
chování zlidovělo …. Žádoucím modelem snobů se mohla stát právě výběrová náročnost, zmírnění spotřeby.“ 
Librová. H. Vlažní a váhaví. s. 272 
59 Podobný názor zastává Kohák: „V tomto světě, ve kterém je tolik utrpení a bídy, přírodní i lidské, se nechci 
rozvalovat ve vile či řítit se stokilometrovou rychlostí po betonové jizvě na krajině, vypouštět svým bližním do 
plic toxické exhaláty, přejíždět ježky a přehlížet přírodu. Připadal bych si vulgární. Je mi dobře v naší 
dvojgarzonce a vyžívám se, když můžu jet s třiceti pestrobarevně různými bližními v motoráčku. je to otázka 
mého vlastního svědomí: i kdybych nic nezměnil, je dobré konat dobro a nepodílet se na zlu.“ Kohák. E. Zelená 
svatozář. s. 154 



 

5. 2. Kořeny lidskosti - dobrovolné skromnosti 

K pochopení rozdílu mezi hodnotovou orientací konzumní společnosti a těch, kteří se rozhodli 

žít dobrovolnou skromností, si je potřeba uvědomit rozdíl mezi tím, co znamená modus 

vlastnit a být. Tímto tématem se široce zabýval ve své knize „Mít nebo být“ Erich Fromm, 

který došel k závěru, že vlastnění a bytí jsou dva základní způsoby prožívání, respektive síly, 

které určují rozdíly mezi charaktery jednotlivců i mezi různými typy společenského 

charakteru.60 

 

Člověku se zdá, že mít je normální funkcí lidského života. Musí mít věci, aby mohl žít a je 

užívat. V dnešní konzumní společnosti to vypadá tak, že podstatou bytí je vlastnění, jinými 

slovy, kdo nic nemá, není ničím. V průběhu lidských dějin se však objevily významné 

osobnosti, které svým učením nastínily i jinou alternativu postoje k životu. Například Buddha 

učí, že abychom dosáhli nejvyššího stupně lidského rozvoje, nesmíme usilovat o bohatství. 

Morální přirozenost člověka (pokud existuje a tak člověka odlišuje od nižších tvorů), musí 

být, podle Buddhova učení, založena na schopnosti člověka rozpoznat základní sobecké 

zájmy, pudy a instinkty uplatňující se v boji za přežití, schopnosti rozpoznat je v sobě i ve vší 

přírodě61. Podobně v Bibli v Lukášově evangeliu (9, 25) se můžeme dočíst o tom, co učil 

Ježíš: „ Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří?“ 62  

Fromm, po dlouhém studiu tedy bytím rozumí takový způsob existence, v němž nic 

nemáme63, po ničem nebažíme, ale jsme naplněni radostí, užíváme svých schopností tvořivě 

a jsme zajedno se světem. Postoje ve významu být nebo mít vyjadřují dva základní způsoby 

existence, dva odlišné druhy orientace vůči sobě i světu. Ten, který převládá, určuje celek 

lidského myšlení, cítění a jednání. Pak tedy v existenci orientované na mít je vztah člověka 

ke světu vztahem přivlastňovacím a majetnickým, v němž chce člověk učinit každého 

a všechno včetně sebe sama svým majetkem. Naopak v existenci orientované na být jde 

o živý, opravdový vztah ke světu. 

 Od počátku dějin lidstva se v člověku přetahují tyto dva protichůdné sklony. U prvních 

společností byl duchovní rozměr, tedy úsilí o kvalitní umění být, pokládán za nadřazený, 

                                                 
60 Fromm.E. Mít nebo být?. s. 20 
61 Tillich Josef. Sborník přednášek : Perspektivy trvale udržitelného způsobu života. s. 52 
62 Písmo svaté Starého a Nového Zákona. Český ekumenický překlad. 1995 
63 „Nic nemáme“ je míněno ve smyslu nevlastnit mnoho materiálních statků, neboť „nemít“ je pouhá iluze. 



 

teprve moderní průmyslová společnost povýšila postoj mít nad být a učinila z vlastnictví 

hlavní smysl života moderní společnosti.64 

 Lidem, kteří se rozhodli žít dobrovolnou skromností, nejde tak o kvalitu MÍT , 

nýbrž prostě BÝT. Být znamená vědomě si uvědomovat, co se děje tam vně ve světě, ale také, 

co se děje v mém nitru; člověk se začne dotýkat světa všemi smysly jemněji, s větší intenzitou 

a vnímavostí. Takoví lidé se vzdávají mylné představy, že když budeme mít, nemusíme být, 

rozhodli se na místo představy, že smyslem společnosti je získat a mít, postavit hodnotu být 

tady a teď bez hromadění dalších a dalších věcí.65 

 
5. 3. Historie dobrovolné skromnosti 

V současných ekologických, ale i ekonomických kruzích se dnes stále častěji užívaný 

anglický termín „voluntary simplicity“ překládá různě, jako například dobrovolná 

skromnost66, dobrovolná jednoduchost, prostota, střídmost; již zmiňovaný Erazim Kohák 

v knize „Zelená svatozář“ má svůj osobní překlad výběrová náročnost.67 Mimo to existuje 

v českém prostředí také označení záměrná či uvědomělá skromnost, kterou používá Hana 

Librová. 

Dobrovolná skromnost není však nic nového, za archetypický vzor může být pokládán 

pověstný Diogenes ze Sinope ( 400 – 323 př.n.l.), který za své obydlí zvolil vyřazený sud. 

Svým způsobem života uskutečňoval ideál oproštěnosti od potřeb a nezávislosti na okolním 

světě. Jeho názory nebyly tak zcela nepodobné názorům Buddhovým68. Podle Diogena to, 

co člověk vlastní a co potřebuje, ho jen ruší v přemýšlení a v pocitu prostého štěstí.69 

Z historie se tedy můžeme dozvědět, že po staletí přijímali dobrovolnou střídmost lidé 

sledující náboženské cíle. Tito lidé většinou nebyli motivováni zavržením hmotných statků, 

ale snahou oddělit se od nich, snahou chápanou jako přípravu pro lepší sebeuvědomění.70 

 V historii nám mnohem bližší se nejprve s termínem „voluntary simplicity“ seznámili 

Američané v roce 1974 prostřednictvím článku v časopise Manas, kde byla dobrovolná 

                                                 
64Srov.: „Ideologie konzumerismu již není prostě osobním přesvědčením. Stala se součástí společenského 
systému, který ji podporuje zákonem i reklamní indoktrinací.“ Kohák. E. Zelená svatozář. s. 143 
65 Kohák. E. Zelená svatozář. s. 80 
66 Toto označení poprvé použil Richard Gregg, žák Mahátmy Gandhího, v roce 1936. 
67 „Buďme nároční, avšak vybírejme si v čem. Klaďme opravdu vysoké nároky na čistou vodu a čerstvý vzduch, 
na zdravotnictví a veřejnou dopravu, na maximální energetickou výkonnost a radost ze života – ne na co 
nejnákladnější hromadění tretek. Dobrovolná skromnost není o askezi. Je o výběrové náročnosti, o radosti ze 
života místo radosti z majetku.“ Kohák. E. Zelená svatozář. s. 81 
68 Buddha se vydává do ulic, aby hlásal nauku o ne-připoutanosti. 
69 Gombrich. E. Stručné dějiny lidstva. s. 76 
70 S. Shrader-Frechetteová. Kristin. Závod s časem. s. 111 



 

skromnost charakterizována takto: „Dobrovolná skromnost se týká jak vnitřních, tak vnějších 

podmínek. Je to jednobodovost cíle, upřímnost a poctivost v nitru, jakož i vystříhání se věcí, 

které jsou pro hlavní smysl života nepodstatné a bezvýznamné.“71 V druhé polovině 

sedmdesátých let totiž vzrůstala nespokojenost občanů USA s úrovní spotřeby. Dospěli 

k poznatku, že zdroje jsou konečné, že vysoká úroveň výroby a spotřeby působí destruktivně 

na prostředí a že většina lidí na zemi trpí podvýživou.72 

Tomu však předcházelo naladění společnosti 60. let, která reagovala na úzce 

ekonomicky pojaté hodnocení společnosti, kdy míra životní úrovně byla srovnávána pouhým 

přepočtem produkce hrubého národního důchodu. Tato situace pochopitelně vyvolala sociální 

a ekologickou protireakci, spojenou s odmítáním plýtvavosti konzumní společnosti. Od 60. let 

se pak začaly objevovat humanisticky, ale i ekologicky zabarvené skupiny širokého spektra 

od tzv. Dětí květin (hippies) přes feministky až po stoupence New Age a Orientem 

inspirované spiritualisty, které se angažovaly za ochranu přírody a práva žen. Tyto skupiny 

sehrály důležitou roli v pochopení, co znamená dobrovolná skromnost. 

 Následně v 70. a 80. letech dobrovolná skromnost, šetrnost, ne okázalé plýtvání, 

dokonce znamenala sociální status a podle Duane Elgina73 s konceptem dobrovolné 

skromnosti experimentovalo celých 10% populace USA. Tento trend bohužel krátce na to 

odezněl. 

 

U nás v České republice o dobrovolné skromnosti píše profesorka sociologie z brněnské 

Masarykovy university Hana Librová, která se tomuto tématu věnuje již řadu let. Začátkem 

devadesátých let v knize „Pestří a zelení“ zavedla termín dobrovolná skromnost. Měl podle ní 

charakterizovat životní styl lidí, kteří z vlastního rozhodnutí snižovali míru spotřeby a místo 

kariéry a výdělku dali přednost volnějšímu tempu života. „Vlažní a váhaví“, druhá kniha 

Librové z roku 2003, se opět zabývá tímto tématem, je jakýmsi prohloubením myšlenek 

z knihy Pestří a zelení.74   

Povědomí, co opravdu dobrovolná skromnost znamená a obnáší, má však pouze malá 

část české populace, nicméně se tato situace začíná zlepšovat.75 V našich podmínkách jde 

                                                 
71 http://www.mudelin.cz/ekoextra.htm  
72 S. Shrader-Frechetteová. Kristin. Závod s časem. s. 108 
73 http://www.mudelin.cz/ekoextra.htm 
74 „Rostl ve mně pocit, že dlužím čtenářům knihy „Pestří a zelení“ cosi dopovědět.“  Librová. H. Vlažní a 
váhaví. s. 11 
75 „M ůžeme nyní s určitostí říci: v naší společnosti žijí lidé, kteří se vzpírají představě o všeobecné orientaci na 
dosažení vysoké spotřeby. Žijí u nás rodiny i jednotlivci, kteří dobrovolně i záměrně vedou skromný život.“ 
Librová. H. Pestří a zelení. s. 98 



 

spíše o nevětšinový – alternativní způsob života než o nějaké sociální hnutí.76 Jde 

o alternativu k životnímu stylu, který ve společnosti převládá, ke stylu majoritnímu. Lidé, 

kteří takto žijí, se odlišují žebříčkem osobních hodnot, životní filosofií a postoji. 

 
5. 4. Vnit řní a vnější charakteristika dobrovolné skromnosti 

Není jednoduché přesně vymezit, co je charakteristické pro dobrovolnou skromnost, neboť, 

jak jsem se již o tom několikrát zmínila, tento životní styl je provázanou strukturou, kde vše 

souvisí se vším. Proto také mnoho, co charakterizuje dobrovolnou skromnost, bylo již 

vyřčeno výše v mé práci.  

 Nicméně, za vnitřní aspekty dobrovolné skromnosti se mohou považovat dle Duane 

Elgina tyto: Znamená to žít cílevědomě, smysluplně, ne tak pro sebe jako jeden pro druhého. 

Pro cílevědomé jednání je rozhodující být si vědom, jak jsem zapojen do životního procesu. 

Vyžaduje to nejen bdít nad vším, co se děje „tam vně“ ve světě, ale také nad tím, co se děje 

v mém nitru.77 Důležitá je vytrvalost, upřímnost a čestnost. 

 Dobrovolná skromnost je především individuální volbou, neboť dobrovolně skromný 

život může začít praktikovat každý v mnoha oblastech života, jakými jsou například strava, 

bydlení, chování, oblékání atd.78 K tomu je potřeba nejen změny vnitřních priorit a motivací, 

ale také spousty postupně nabytých znalostí a dovedností. Taková proměna nutně vyústí 

ve vnější aspekty dobrovolné skromnosti: vědomé snižování spotřeby, což znamená pořizovat 

si méně šatstva, dávat přednost přírodním materiálům, přestat být otroky módy a reklamy.79 

Znamená to bojkotovat výrobky a služby firem, jejichž metody nejsou etické či ekologicky 

šetrné, recyklovat druhotné suroviny, změnit jídelníček, tedy od složitě zpracovávaných 

poživatin přecházet na lehčí stravu, bioprodukty, vegetariánství, chodit pěšky, zajímat se 

o alternativní zdroje energie atd. Existuje nepřeberné množství možností, a jak jsem již dříve 

předeslala, neexistuje univerzální návod, podle kterého by se mohli lidé řídit, s chutí 

a přesvědčením žít stylem dobrovolné skromnosti. 

 
5. 5. Kdo jsou lidé žijící v dobrovolné skromnosti?  

Pro mnohé jsou takto žijící jednotlivci ideálním předobrazem „divného, ale milého“ člověka, 

který „žije trochu jinak“. Tito lidé nejsou zas tak exotičtí, jde o určité procento lidí v populaci, 

                                                 
76 Librová. H. Pestří a zelení. s. 49 
77 http//www.mudeline.cz/ekoextra.htm 
78 Librová. H. Pestří a zelení. s. 179 
79 „Podlehnout reklamě znamená vzdát se svobody rozhodování, nechat si vnutit cizí představu o svých 
potřebách.“ Librová. H. Vlažní a váhaví. s. 35 



 

kteří se odlišují pouze tím, že více přemýšlejí a nejdou s hlavním proudem. Žijí rozumnou 

mírou konzumu. Podle Librové skupina lidí žijících v dobrovolné skromnosti se během deseti 

let od jejího prvního výzkumu výrazně změnila. A tak dnes je většinou obtížné odlišit tuto 

skupinu od běžné středostavovské rodiny.80  

 Obecně lze říci, že tito lidé nestavějí svůj způsob života na žádné ideologii 

a nedomnívají se, že jím zachrání svět81, jakkoli jsou jednotní v obavě z jeho brzkého zániku. 

Jejich ekologicky příznivý způsob života je spontánní osobní řešení situace v tomto světě.82 

I když existují dobrovolně skromní, kteří jsou veřejně aktivní, samotná dobrovolná skromnost 

je pro většinu svých zastánců spíše vnitřním přesvědčením, které je navenek spíše nenápadné. 

Je tedy na místě uvést rozdíl mezi dobrovolně skromnými a záměrně skromnými, 

což velmi zdůrazňuje Librová. Dobrovolná skromnost je sekundární povahy. Dobrovolně 

skromní se orientují k něčemu jinému než je spotřeba. Jinými slovy, konzum tyto lidi prostě 

nebaví. Narozdíl od záměrně skromných, jejichž skromnost je cílená. Řídí se četnými 

pravidly, často například principem jednoduchosti. Záměrná skromnost byla historicky 

známým fenoménem, měla většinou motivy duchovní, náboženské. Dnes se často chápe jako 

záměrná taková skromnost, která je motivována ekologickými hledisky.83 Dobrovolně 

skromní jsou sami k sobě tolerantnější a nemají tak vyhraněné ekologické cíle, často je ani 

neznají. 

 

Dobrovolně skromní žijí život na vysoké úrovni, ne však ve smyslu materiálním, nýbrž ve 

světle osobně smyslem naplněné činnosti. Jsou ochotni snížit dynamiku hmotných statků, 

služeb a aktivit všeho druhu, včetně volnočasových. To neznamená, že se snaží žít asketicky 

či setrvávat v chudobě ve smyslu jak je dnes chudoba, resp. bída pojímána, nýbrž privilegují 

kvalitu před kvantitou, přisuzují materiálním statkům větší hodnotu než společnost 

orientovaná na rychlou spotřebu. Podle rozlišení Frommova modu „mít“ nebo „být“ je možné 

takto orientované spoluobčany přiřadit do kategorie snahy o „být“. Sám Fromm kritizuje 

                                                 
80 „Typickým účastníkem prvního výzkumu byla mladá rodina se dvěma dětmi, která žila na venkově ve starém 
domku, jenž nutně potřeboval rekonstrukci. Peněz bylo málo.“ Reflex 19/04 s. 47 
81 Srv. „Chci tím jen říct hlavně to, že smyslem uskromnění není naivní představa, že pomáhám spasit svět na 
prahu katastrofy, ale že získávám prostor pro osobní duchovní růst …. Je to o vnímání krásy, hvězd nad hlavou, 
proměn počasí a stovky dalších věcí, na které ten, kdo sleduje burzovní zprávy, aby ochránil své investice před 
inflací nikdy nepomyslí.“ Z diskuse na http://kluby.quick.cz/vypis_zprava.asp?/id=44722&kIID=3241&s=1 
82 Librová Hana. Zborník prednášok z rovnomenného kurzu : Spoĺočnosť, ako keby na človku záleželo. s. 93 
83 http://www.sedmagenerace.cz/index.php?art=clanek&Id=79 



 

snahu o askezi. Podle něj je pouze negativním projevem modu „mít“, pokusem o násilné 

potlačení silné touhy po majetku a konzumu.84 

 Neexistuje společný jmenovatel motivačních důvodů pro volbu dobrovolné 

skromnosti, rozhodnutí o tomto životním způsobu je podle Librové založeno individuálně 

a přichází postupně, ne ze dne na den. Librová hovoří o postupném přetváření a krystalizaci.85 

Pravděpodobné zdroje „alternativních“ postojů a způsobů života je možno hledat v období 

dětství.86 

 
5. 6. Argumenty pro dobrovolnou skromnost dle Duane a Eldina 87 

5. 6. 1. Morální 

Od pradávna lidé vědí, že moc a majetek kazí charakter. Kdokoliv během historie, kdo přišel 

k majetku, ať to byla šlechta nebo církev či dnešní politici, ztratil osobní pokoru a snažil se 

mít čím dál víc. A proto ten, jehož štěstí záleží na tom, aby měl víc, nikdy nemůže mít dost, 

a tak se sám odsuzuje k věčné nespokojenosti, na kterou doplácejí i druzí. 

 
5. 6. 2. Sociální 

Ten, kdo se rozhodne pro dobrovolnou skromnost, nepodporuje růst rozdílů mezi bohatým 

Severem a chudým Jihem, neboli nepodporuje blahobyt prvního světa vykupováním 

a zbídačováním třetího světa. 

 
5. 6. 3. Ekologický 

V situaci současného světa již nestačí vyrovnávat stoupající spotřebu šetrnějšími 

technologiemi, je potřeba zastavit a obrátit nárůst spotřeby, neboť při dnešní lidnatosti země 

by neomezený vzestup znamenal katastrofu nejen zvýšením spotřeby, ale také produkcí 

odpadu. 

 

Elgin dochází k závěru, že jedinou perspektivní strategií pro dnešní nadspotřební svět je 

strategie dobrovolné skromnosti. 

 

                                                 
84 Librová. H. Vlažní a váhaví. s. 279 
85 Librová. H. Pestří a zelení. s. 120-123 
86 Franěk soudí, že motivace k ochraně životního prostředí se vytváří na základě více vlivů, přičemž velmi 
silnou roli hrají dětské pozitivní zážitky z pobytu v přírodním prostředí. Psychologie dnes. 2004. roč. 10. č. 3. 
s. 14-16 
87 http://web.sks.cz/users/cn/zp/etika.shtm 



 

Vyzkoušet si žít dobrovolně střídmě poskytuje možnost zjištění, že životní styl dobrovolné 

prostoty umožňuje žít méně pracně a uspěchaně. Dobrovolná skromnost dovoluje vymanit se 

z myšlenkové podřízenosti běžného chápání „skutečnosti“ skrze peníze a soutěživost. Lidé 

pak mohou chápat skutečnost z hlediska vzdělávání se, vzájemného uznání a lásky.88 

 

5. 7. Argumenty proti dobrovolné skromnosti, aneb O  skepsi či naději 

Lidé, kteří nepovažují koncept dobrovolné skromnosti za potřebný, důležitý či účinný, 

argumentují tím, že člověk musí chtít stále víc, protože už je jednou takový. Pokud by se 

všichni rozhodli žít podle principů dobrovolné skromnosti, znamenalo by to pokles spotřební 

úrovně s následnou hospodářskou krizí. Také Librová, ač zastánkyně dobrovolné skromnosti, 

na základě konzultací z ekonomie a bez ohledu na to, že nepotěší vyznavače dobrovolné 

skromnosti89 došla k názoru, že by nastal kolaps ekonomický, ale i sociální, pokud by celá 

společnost začala žít v dobrovolné skromnosti.90 Avšak fakt, že současný systém udržují 

v relativně hladkém chodu excesivní konzumenti, ji nemůže přivést k tomu, aby se k nim 

přidala.91 

 Ke skepsi může vést také historická analýza, neboť odpor ke konzumerismu 

a alternativní formy způsobu života existovaly v naší historii odpradávna. Avšak tyto pokusy, 

například postoje kyniků a stoiků, sny římských vzdělanců o útěku ze společnosti do idyly 

Arkádie, tradice poustevníků a chudých řádů, kult prostoty a rolnického života u romantiků 

19. století, či hippies a jiné skupiny 60. let., měly doposud vždy krátké trvání,a tak řešení 

lidské situace jakousi „alternativou“ zůstalo sociálně izolováno a na okraji. 

 Na druhou stranu někteří filosofové a badatelé nesdílejí tuto naznačenou skepsi. 

Popsané sociální jevy považují za projevy zásadního obratu ve vývoji lidské kultury. Mluví 

o tzv. ekologické globální revoluci, která se dá svým významem srovnat s revolucí 

neolitickou.92 Podle německého fyzika J.H. Durra je důležité, do jaké míry je společnost 

vnímavá vůči hodnotovým změnám, neboť i malý impuls může navodit velkou a nečekanou 

                                                 
88 Jde tedy o mnohem víc než o pouhou dobrovolnou skromnost. V žádném případě to neznamená „návrat 
zpátky na stromy“, jak často ironicky namítají ekonomové. Vůbec to neznamená žít primitivně či nekulturně. 
Vyžaduje to spíše něco dělat než hotově dostávat, nespotřebovávat je záslužnější než vyrábět. Ideálem je prostota 
a jednoduchost estetická. http//www.mudelin.cz/ekoextra.htm 
89 Librová. H. Vlažní a váhaví. s. 262 
90 „Rychlé a mohutné rozšíření by znamenalo poptávkový šok. Dala by se čekat krize z nadvýroby, zavírání 
podniků a masová nezaměstnanost, nestabilita finančního kapitálu. Následoval by silný pokles životní úrovně, 
prudké sociální otřesy, posilované davovými psychózami.“ Librová. H. Vlažní a váhaví. s. 262   
91 http://www.sedmagenerace.cz/index.php?art=clanek id=79 
92 „Z hlediska dosavadní optiky tradiční vědy jde ovšem o čekání na zázrak.“ Librová. Hana. Zborník prednášok 
z rovnomenného kurzu : Spoĺočnosť, ako keby na človeku záleželo. s. 94 



 

změnu ve fyzikálním, biologickém i sociálním systému, což je povzbudivé. Proto je třeba 

klást důraz na výchovnou a drobnou osvětovou práci nejen v oblasti ekologie. Ve společnosti 

by měl být formulován model založený na jiných hodnotách než jsou hodnoty většinové –

 peníze a úspěch na trhu.93  

Librová se k této naději staví poněkud skepticky, neboť se domnívá, že navzdory 

snahám enviromentální výchovy nebylo ve společnosti ekologicky příznivé chování doposud 

přijato jako žitá sociální norma.94 Na závěr své knihy Vlažní a váhaví však Librová vnáší 

skromnou naději. Nevěří ve všelidskou konverzi k ekologickým ctnostem, ale je přesvědčena 

o tom, že každý člověk v sobě nese touhu být lepší. 

 Její skepse je pochopitelná, na druhé straně je třeba si uvědomit, že enviromentální 

výchova se uplatňuje poměrně krátkou dobu a většina lidí ještě nenahlédla potřebu neplýtvat. 

Současná společnost je společností přechodu a nikdo není s to nahlédnout, kam se bude ubírat 

dál. Jen je jasné, že tento extenzivní způsob života nelze stupňovat do nekonečna, a to nejen 

s ohledem na vyčerpatelnost přírodních zdrojů, ale i vnitřních zdrojů člověka samého. Proto 

je na místě vychovávat nové generace ke skromnějšímu způsobu života a jiné hodnotové 

orientaci, jakkoliv to v současnosti nepřináší velké výsledky. 

                                                 
93 Librová Hana. Zborník prednášok. Spoločnosť, ako keby na človeku záleželo. s. 95 
94 Librová. H. Vlažní a váhaví. s. 266 



 

6. NÁVRAT K ŽIVOTU NAŠICH P ŘEDKŮ 

 
Po první poměrně rozsáhlé a velmi teoretické části bych ráda navázala částí víceméně 

praktickou, která by měla být dokreslením části první. Jak jsem se již zmínila v úvodu, 

inspirací a pohnutkou k napsání této práce bylo setkání se společenstvím lidí, kteří se rozhodli 

žít „tak trochu jinak“. Kdo jsou, kde a jak žijí, bych ráda uvedla dále. 

 
6. 1. Historie Zaježové  

Zaježová leží asi 15 km jihovýchodně od Zvolena uprostřed pohoří Javorie95. Z dobových 

pramenů se dozvídáme, že staré obyvatele této malé kotliny uprostřed hor živila úrodná půda. 

V druhé polovině 20. století ji však mladí začali opouštět s vizí lepšího života ve městech. 

Začátkem 90. let v ní zůstali většinou jen starší lidé a tak z 800 obyvatel klesl v druhé 

polovině 20. století jejich počet na 150. 

Po roce 1989 ji „objevili“ obdivovatelé tradic, občanské sdružení Strom života, 

a založili tu „ Školu lidové kultury“. Její činnost spočívala ve zprostředkování kontaktu 

mladých lidí s řemeslnými zručnostmi našich předků, které pomalu upadají do zapomenutí. 

Tito lidé pořádali řemeslné kurzy, společně se podíleli na opravě slaměnky a domu 

na Polomech.96  „Zaježka“ se tak stala rychle populární a na víkendových setkáních se tu 

vystřídaly stovky lidí. 

Nicméně v průběhu času se od původní skupiny odštěpilo křídlo lidí, které 

se osamostatnilo. Již jim nevyhovovalo původní fungování a měli svoji představu, jak by 

chtěli pokračovat do budoucna.97 Rozhodli se zakoupit místní statek na zaježovském laze 

nazývaném Sekier98 s představou, že bude sloužit lidem, kteří by si rádi vyzkoušeli materiálně 

jednodušší, přírodě blízký život. Chtěli tam přímo žít a chápali to jako alternativu k 

„normálnímu“ životu. Finanční obnos získali za pomoci sbírek, vkladů, půjček. Brzy měli 

dostatek peněz na to, aby Sekier koupili. Po zakoupení tam okamžitě začali bydlet a dům 

postupně přestavovat, neboť bylo třeba vylepšit podmínky k životu. Původní „ Škola lidové 

kultury“  mezitím zanikla (1994) a lidé založili občanské sdružení Pospolitost pro 

harmonický život (PHŽ). 

 

                                                 
95 Viz Přílohy III: Fotografie 
96 Část lazů, cca 45 minut chůze od komunitního domu Sekier. Viz Přílohy III : Fotografie 
97 Byli to lidé, kteří se inspirovali skromným a soběstačným životem našich předků, v kterém chtěli hledat řešení 
sociálně-ekologické krize, do které společnost upadla. 
98 Viz Přílohy III: Fotografie 



 

Myšlenka života s krajinou na jednom místě bez závislosti na venkovním systému byla 

společná všem prvním obyvatelům Sekiera. Společně se snažili zachránit staré původní 

ovocné stromy, zaměřovali se na čištění krajiny a sběr odpadu, připravovali půdu na 

obhospodařování, pomáhali původním obyvatelům, kteří dospěli do pozdního stáří 

a potřebovali drobnou pomoc, například s hospodářstvím. Také se snažili vytvořit něco, 

co postupně lidé zapomínají – dohodnout se mezi sebou bez boje, na rozdíl od běžné 

společnosti, kde se boj postupně stává neodmyslitelnou součástí života. Spojovala je touha 

být v blízkosti krajiny, učit se ji vnímat a poznávat. Jejich nesouhlas s většinovým způsobem 

života ve městech, který je přivedl až sem, byl impulsem ukázat světu, že jde žít podle tohoto 

způsobu života. Nikomu však nešlo o nucení „žijte takhle“, nýbrž hlavním motem bylo 

šíření myšlenky života v souznění s přírodou.  

Postupem času mezi jejich další projekty přibyl provoz recyklačního střediska 

v nedaleké obci, prohloubilo se enviromentální vzdělávání mladých lidí a ochrana přírody. 

 

V současné době v Zaježové a blízkém okolí žije asi 40 novousedlíků, z toho 12 dětí. 

Pravidelně se setkávají, založili komunitní Občanské sdružení Zaježová, LETS (systém 

bezplatné výměny věcí a služeb), potravinové družstvo a společně spravují několik domů. 

Lidé žijící v Zaježové jsou různí, přivedly je sem rozmanité důvody, nicméně mají jedno 

společné - spojuje je sen o pěkném životě na pěkném místě. 

 
6. 2. Projekty 

Mnoho aktivit obyvatel Zaježové je zastřešeno pod tzv. projekty, které dávají těmto 

činnostem opěrný bod a oficielní tón. Hlavním cílem těchto projektů je podpora myšlenek 

trvale udržitelného života a obnovy venkova v praktické rovině. 

 
6. 2. 1. Pospolitost pro harmonický život 

Pomocí PHŽ již od roku 1994 podporují snahy jednotlivců a skupin, které nejen diskusemi, 

ale i vlastním životem hledají obsah pojmu trvale udržitelný život. Hlavně u mladých lidí 

se snaží vzbudit zájem o hlubší vnímání života, přírody a společnosti. Vytváří prostor, který 

jim umožňuje vyjít ze zaběhnutých kolejí a pár dní, nebo i roků, žít „jinak“. Do PHŽ může 

vstoupit kdokoliv, prakticky jde však o lidi, kteří v Zaježové žijí a mají zájem o tamní život. 

 



 

6. 2. 2. Občanské sdružení Zaježová 

Občanské sdružení Zaježová bylo založeno v roce 2000 s cílem podporovat obnovu zanikající 

obce. Členové tohoto sdružení se snaží vytvářet vhodné sociální a ekonomické podmínky pro 

novousedlíky. Někteří z nich tvoří jejich členskou základnu. Podporují iniciativy, které 

směřují k vytváření pracovních příležitostí, dobré sociální atmosféry, tvořivého kulturního 

prostředí – jinými slovy odstraňují příčiny úbytku hlavně mladých obyvatel z tohoto regionu. 

Současně jsou jejich aktivity jakýmsi experimentem, jehož cílem je vytvořit životaschopnou 

komunitu postavenou na trvale udržitelných základech - šetrnosti k přírodě, sociální solidaritě, 

podpoře, individuální seberealizaci a mezilidské spolupráci.  

 

6. 2. 3. Podpora rozvoje obce 

V Zaježové a blízkém okolí se za posledních 10 let zformovala skupina novousedlíků, kteří 
se sem rozhodli přijít i díky probíhajícím aktivitám, které formálně zastřešuje OS 
Zaježová. Organizačně zabezpečuje setkání novousedlíků, během kterých hledají společné 
řešení problémů spojených se životem v obci, koordinují si vzájemnou pomoc, vyměňují si 
zkušenosti, někdy se i společensky baví. 

 
6. 2. 4. Potravinová banka 

Potravinová banka patří mezi projekty Občanského sdružení Zaježová (dále jen OSZ). Je to 

v podstatě obchod, respektive sklad, kde jsou pro členy OSZ k dispozici základní potravinové 

suroviny, například, rýže, sojové boby, luštěniny, kukuřičná krupice, celozrnná mouka atd. 

Ty se nakupují ve velkých baleních ve velkoskladech nebo přímo od pěstitelů, čímž se 

výrazně snižuje jejich cena a zároveň i ekologické náklady. Každý člen OSZ do pokladny 

potravinové banky investuje na začátku roku určitý vklad, za který se udělá společný nákup. 

Do příslušného zápisníku poté vypisuje kdy, kolik a kterých surovin odebírá pro svoji 

potřebu. Pravdivost zápisů pochopitelně nikdo nekontroluje, takže celý systém je založen na 

vzájemné důvěře a může fungovat pouze ve společnosti lidí, kteří nemají v úmyslu 

obohacovat se na úkor druhých. 

 
6. 2. 5. LETS99 systém 

Tento systém funguje na mnoha místech světa již řadu let. Vychází z uvědomění, že lidé žijící 

společně v jedné konkrétní lokalitě si velké množství služeb i komodit poskytují vzájemně 

mezi sebou v rámci svého společenství. Zavedením vlastních peněz (které jsou obvykle pouze 

                                                 
99 Jedná se o slovní hříčku – zkratku Local Exchange Trading Systems – neboli obchodní systémy místní měny 
– a zároveň něco jako „pojďme“ či „dejme se do toho“. www.ekovesničky.org/alterekonom_lets 



 

virtuální), se jednak vyhýbají zbytečnému zdanění a papírování, zároveň také utužují 

vzájemné sociální vazby, neboť celý systém samozřejmě spočívá na důvěře a ochotě 

spolupracovat.  

V Zaježové tento systém funguje již čtyři roky v podobě takzvaných „ježů“ .100 

Několik členů však ze zaježovského LETS systému po určité době vystoupilo, neboť 

se objevily potíže. Tím je však ohroženo fungování LETS systému, protože čím méně lidí 

vloží svůj vklad, tím méně je nastřádaných hodin (ježů) na výměnu.  

Dnes je členy deset obyvatel, tedy jedna třetina novolazníků. Igor Chýra101 si 

tuto současnou situaci vysvětluje tak, že se lidé na Zaježové nestíhají podílet na vnitřní 

bezpeněžní ekonomice a z toho důvodu je činnost LETS utlumená. Obyvatele momentálně 

zajímá „velká“ vnější ekonomika. Většina z nich jsou mladí lidé, kteří se teprve usazují, jejich 

děti začínají chodit do školy, proto z velké části jsou nuceni fungovat ve venkovní ekonomice 

a to jim bere sílu a energii podílet se na vnitřní činnosti. Na druhou stranu si uvědomuje, že 

všechny nástrahy LETS lze překonat tehdy, pokud jeho členové mají vůli ke směně, navzájem 

si důvěřují a jsou zodpovědní. Pokud lidé nemají vnitřní hlas svědomí, který by je vedl k práci 

v LETS, není možné, aby tento systém fungoval. Podle Igora Chýry je vše o víře a snaze 

hledání vnitřních zdrojů. V LETS systému nelze žít na dluh, je v něm pouze tolik energie, 

kolik do něho členové vloží. Vše je o vnitřním přesvědčení, proč to chci dělat.102 

 
6. 3. Vnit řní život komunity v Zaježové 

6. 3. 1. Fungování organizace 

Zaježová není organizace v pravém slova smyslu, kde jsou podřízení a nadřízení, nýbrž 

členové jsou si rovni, což patří k myšlenkám komunitního společenství. Mají společnou 

„radu“ sestávající z pěti členů, kteří na základě dohody berou zodpovědnost za určitou oblast, 

například správce komunitního domu Sekier a starost o hospodářství, správce recyklačního 

střediska.103 Z toho však neplyne nadřazenost a direktivní přístup. Základním principem je 

komunikace a otevřenost pro diskusi všech obyvatel společenství, tedy konsensus. Postavení 

                                                 
100 Ježe jsou virtuální peníze, které neexistují ve formě bankovek nebo mincí. Jsou pouze jakousi jednotkou, 
ve které se měří množství práce vykonané pro někoho jiného, nebo hodnota komodity, jež byla pro někoho 
jiného vyrobena. Na základě toho se příslušné množství ježů odečte z virtuálního účtu příjemce služby nebo 
komodity a přičte na účet poskytovatele.  
101 Viz Přílohy II: Rozhovor s Igorem Chýrou.  
102 Igor Chýra vysvětluje: „Například si raději půjdu odpracovat hodiny k druhému, za které pak dostanu sýr a 
mléko, než si to jít koupit do obchodu.“ 
103 Míra zodpovědnosti se mění, například komunitní dům Sekier dříve potřeboval více dohledu než třeba dnes. 



 

každého člena je rovnocenné, pouze pro vnější potřeby v komunikaci s úřady je ustanoven 

oficiální předseda sdružení.  

 
6. 3. 2. Finan ční zabezpečení 

Největším nákladem v hospodaření je provoz otevřeného komunitního domu Sekier. Na 

základě výše popsaného systému je Sekier schopen fungovat neztrátově, ale také bez zisků. 

Po mnoha úvahách se proto členové OSZ chystají přistoupit k cestě psaní projektů a žádostí 

o granty, což je plánováno už pro nejbližší budoucnost. Dosud jsou ale finančně soběstační. 

Peníze získávají z pořádání víkendových akcí, pěstování zeleniny, prodeje drobných ručně 

vyráběných předmětů. Stalí obyvatelé Sekiera přispívají na chod domu 30,- Sk/ den, kromě 

tohoto příspěvku musí odpracovat několik hodin denně. Pro přechodné návštěvníky platí 

podobná pravidla.104  

Veškeré příjmy, které jsem uvedla, jsou však velmi nízké a jen s malou rezervou 

pokryjí chod Sekiera. Možnou variantou k získání finančních prostředků by bylo zdražení 

kursovného na akcích. To by však odradilo cílovou skupinu lidí, o kterou organizace stojí –

 studenty. Stala by se z toho komerční záležitost, změnila by se atmosféra a o to v žádném 

případě lidem ze Zaježové nejde.  

Ostatní obyvatelé, kteří žijí na lazech ve svých domech mimo Sekier, se samostatně 

finančně zabezpečují. Někteří jsou drobnými živnostníky v oblasti zemědělství, druzí pobírají 

dávky sociálního zabezpečení, mnohé z nich podporují rodiče. 

 
6. 3. 3. Pohled na život PHŽ od roku 2002 - 2003 

V lednu 2002 PHŽ uzavřela velký projekt, vytvořil se obecný fond, do kterého členové LETS 

pravidelně věnují jednu hodinu týdně na společné aktivity. Tento projekt by měl zmenšit 

závislost na vnější ekonomice a podpořit vnitřní ekonomiku. Během roku proběhly tradiční 

řemeslné a „odpaďácké víkendovky“, mimo to přibyla „Škola lidového tance a zpěvu“.  

Koncem léta nastala kritická situace, nebyl nikdo, kdo by zabezpečil chod 

komunitního domu, neboť několik dosavadních stálých obyvatel se rozhodlo přestěhovat 

do vlastních domů v Zaježové. Na Sekieru zůstal pouze jeden člověk a ostatní museli 

docházet na denní služby. Tuto situaci PHŽ vyřešila tak, že zaměstnala tři mladé muže civilní 

služby.  

                                                 
104 Pokud se rozhodnou přispět svojí prací, finanční obnos na den je pro ně stejný jako pro obyvatele stálé. 
Pokud se rozhodnou pouze „rekreovat“, musí zaplatit obnos ve výši 130,- Sk/den. 



 

V roce 2002 se PHŽ kromě těchto organizačních věcí snažila podporovat lokální iniciativy, 

což trvá dodnes. Cílem v roce 2002 bylo prohloubit spolupráci s místní školou a na této škole 

založit kroužek řemesel. To se také povedlo a spolupráce stále dobře funguje. 

 

Rok 2003 byl ve znamení mnoha návštěv, hlavně ze zahraničí. Sekier fungoval podle 

pravidel, která byla dohodnuta s muži civilní služby.105 Civilkáři však již po roce vyčerpali 

svoji energii a rozhodli se odejít. Proto opět nastala situace, kdy nebyl nikdo, kdo by 

zabezpečil plynulé předávání zkušeností nově příchozím obyvatelům.106 Společenství 

novousedlíků na Zaježové se opět rozrostlo, dosáhlo počtu téměř padesáti lidí a čtrnácti dětí. 

Změnil se i charakter vztahů ve společenství. Mezi lidmi se vytvořila pevnější vazba a někteří 

začali spolupracovat i ekonomicky. Více lidí se rozhodlo pomáhat „jen tak“, bez evidence, 

což se může chápat jako návrat k přirozeným vztahům v komunitě. 

 

Plány na rok 2004 byly ve znamení hodnocení uplynulých deseti let, které uběhly 

od okamžiku odkoupení domu Sekier. PHŽ se rozhodla posilnit původní myšlenku, s kterou 

tento projekt vznikal – má to být především prostor, který umožní lidem získat znalosti 

a zkušenosti spojené se životem na lazech. Společně s tím je cílem podněcovat u těchto lidí 

zájem o problémy společnosti a snahy zapojovat se do jejich řešení. To všechno v duchu 

myšlenky „Mysli globálně, jednej lokálně“ . 

 Protože se stále nevyřešil problém s předáváním zkušeností novým obyvatelům, 

na Sekieru začal fungovat profesionální správce, který má za úkol pomáhat Sekierčanům se 

získáváním zkušeností, ekonomikou, tak aby původní myšlenka a zamýšlený projekt přežily.  

 
6. 4. Pohled p ůvodních obyvatel a osobní zkušenost se Zaježovou 

Z výše popsané situace na zaježovských lazech v průběhu dvou let je patrné, že toto 

společenství je velmi živým organismem. Komunita prochází obdobími klidu a zvratů, které 

jsou opět střídány časem pohody. Je patrné, že ani po deseti letech fungování není komunita 

stabilním systémem, který by neprocházel časem krize. Nabízí se otázka, zda je vůbec 

bezproblémový stav možný a správný. Jako se vyvíjí člověk a krok za krokem dochází 

k posunům právě v obdobích krize, stejně tak se vyvíjí komunitní společenství. Podrobně se 

                                                 
105 Spravovat Sekier a na poloviční úvazek pracovat v recyklačním středisku, které je také spravováno PHŽ. 
106 Tento problém musí řešit neustále. 

 



 

tímto tématem zabývá Scott Peck ve své knize „V jiném rytmu, vytváření komunit“. Rozlišuje 

zde několik fází, kterými musí nově vznikající společenství projít.107  

 Z rozhovorů s obyvateli Zaježové jsem se dozvěděla, že největší problémy začínají 

tehdy, pokud se jednotlivci přestanou mezi sebou radit a komunikovat.108 Když se však člověk 

jednou rozhodne vstoupit do komunity, musí počítat s tím, že bude muset řešit problémy 

společně.109 Sama jsem si vyzkoušela, že opravdu není lehké žít svůj život pod jednou 

střechou s tolika různými lidmi. Sekierský život je plný zkoušek, nástrah a událostí, které si 

žádají silné a odhodlané osoby. Na druhou stranu přináší mnoho krásných chvil, setkání 

a velkou inspiraci pro osobní život. 

Jak vnímají Zaježovou její první obyvatelé? Někteří z nich spatřují posun v původní 

myšlence. Nejprve prý byla na prvním místě výchova k ekologii a obnova zapomenutých 

tradic, dnes je však na prvním místě tvorba komunitního života. Také lidé, kteří dnes 

přicházejí, jsou jiní110 a vedou je sem rozličné důvody.111 Pro všechny však platí, 

že v konečném důsledku je tu život velmi náročný, neboť prostředí Zaježové nejen dává 

a obohacuje, nýbrž také žádá a bere.112 

Co si myslí o návratu k životu našich předků Hana Librová? Dle Librové není 

reálnou alternativou.113 Librová je velmi kritická ke komunitnímu způsobu života. Podle ní je 

vytváření alternativních komunit v dnešní společnosti umělý konstrukt odsouzený buďto 

                                                 
107 Dle Pecka plánovaná komunita musí nejprve projít několik etap vývoje a pak teprve se vytvoří komunitní 
společenství. Mezi etapy tvorby komunity patří: pseudokomunita, chaos, prázdnota, komunita. Peck, M. S. 
V jiném rytmu. s. 65 - 79  
108 Z rozhovoru: „Myslím, že to je na Sekieru problém, jakmile tam začne někdo něco rozkazovat, protože vidí, 
že se lidé nehýbou. Má tendenci je někam tlačit, ale to pak vzniká problém. /…/ Muž, 28 let, 10 let na Zaježové. 
Z jiného rozhovoru: „M ěli jsme několik správců na Sekieru, kteří nezvládli svoje postavení a stali se z nich 
diktátoři. Jednoduše přestali komunikovat s ostatními lidmi, přestali se radit a prostě rozhodli./…/ Muž, 43 let, 
12 let na Zaježové. 
109 Z rozhovoru: „Když jsem tu začal žít a vše vnímat, tak jsem si uvědomil, že jako jednotlivec můžu jednoduše 
žít kdekoliv, ale když už je víc lidí, tak je to mnohem těžší. Je možné si vytvořit vlastní systém fungování, ale 
stejně musíš stále kooperovat s nějakým většinovým systémem. To proto, že lidé nejsou na stejné úrovni, co se 
týče jednotlivých věcí, třeba užívání statků.“ Muž, 43 let, 12 let na Zaježové. 
110 Z rozhovoru: „Když jsme tam přišli my, neměli jsme ani sprchy a měli o mnoho drsnější podmínky, a snad 
proto tam byli jiní lidé než dnes.“ Žena, 25 let, návštěvnice již 10 let 
111 Z rozhovoru: „Je tam pěkně, klid, je tam možnost se na chvíli zašít a řešit své problémy, alespoň někdo má 
takový pocit. Mezi další důvody, proč lidé přicházejí, patří možnost odejít z rušného prostředí. Lidé cítí něco 
alternativního, jiného, prostor pro seberozvoj.“ Muž, 28 let, 10 let na Zaježové. 
112 Z rozhovoru: „Pokud si člověk není vědom, že musí také něco vnitřně obětovat, tak po půl roce zjistí, že už 
mu tento styl života nevyhovuje.“ Žena, 25 let, návštěvnice již 10 let. 
113 „Návraty jsou vždycky trošku falešné. Naši předci, kteří žili prostým životem, se opírali o vesnickou 
komunitu, o spolupráci s lidmi v mentálním i fyzickém smyslu. Fungovala čilá směna. To vše dnes opadlo. /…/ 
Pokud se dnes něco takového v komunitách vytvoří, nutně je to umělé.“  Říká Librová v rozhovoru pro časopis 
Sedmá generace http://www.sedmagenerace.cz/index.php?art=clanek&id=79 



 

k nějaké deformaci nebo rozpadu.114 V jednom z rozhovorů byla Librová dotázána, 

co si konkrétně myslí o komunitě v Zaježové. Librová neodpověděla příliš kladně.115  

Co si myslím já, autor práce? Bohužel nemohu s výrokem ( viz poznámka pod čarou 

č. 113 )  paní Librové souhlasit. Z vlastní zkušenosti potvrzuji, že právě společenství lidí 

na Zaježové je velmi otevřenou komunitou, která v žádném případě není uzavřena vůči 

většinové společnosti. A jak jsem se doslechla, zdůrazňuji doslechla, paní Librová nikdy 

osobně Zaježovou nenavštívila. 

Na Zaježové žije velmi pestré seskupení lidí, co člověk, to osobnost se svým názorem, 

postojem a pohledem na svět. Toto společenství je tedy velmi pluralitní a různorodé. První 

obyvatele skutečně přivedla myšlenka společné ideologie, ani ta však nevedla k uzavřenosti. 

Společným nasměrováním bylo ukazovat většinové společnosti, že lze „žít jinak“. Spolupráce 

s místní obcí je toho důkazem. Recyklační středisko, které bylo a je provozováno společně 

s obcí, se stává místem, kde se střetávají dvě skupiny lidí s různými životními postoji. Právě 

zde může docházet k vzájemnému ovlivňování.  

Postupem času se ideologický základ rozplynul, lidé odešli nebo zůstali; noví 

přicházejí, zůstávají nebo odcházejí. Podle slov jednoho obyvatele Zaježové: „lidé si tu žijí 

jen tak“. Většina z nich se netrápí filosofováním a spekulováním nad tím, jak by měl svět 

fungovat, ti kteří zůstali, si jednoduše plní svůj sen o životě v blízkosti přírody. To, že jsou 

srovnatelně smýšlející, je přirozené, neboť v celém světě, v jakékoliv oblasti, lidi spojuje 

podobné naladění. Nikdo z nás nepůjde tam, kde mu to není vnitřně blízké. 

Jednoduchost a skromnost vyplývá přirozeně z prostředí, v kterém obyvatelé Zaježové 

žijí, nepotřebují tedy na pomoc žádnou ideologii. Zaježová reprezentuje určitou část 

společnosti mimo hlavní proud, nejde o žádný paralelní svět. Lidé sem přišli důstojně prožít 

svůj život podle svého vnitřního přesvědčení. Obnova venkova či komunitní život tu vznikají 

pozvolna a jaksi samovolně. Aby mohli lidé vedle sebe žít musí si vycházet vstříc, pomáhat, 

atd. Jejich společenství se však liší od tradiční vesnické pospolitosti. Lidé tu mohou fungovat 

vedle sebe, ale k takovému splynutí a propojení, ke kterému docházelo u původních obyvatel, 

zřejmě nikdy nedojde. 

 

                                                 
114 „Je to dáno možností výběru odejít, kdy se mi zlíbí, na rozdíl od vesničanů, kteří byli na svou pospolitost 

osudově vázáni.“ http://www.sedmagenerace.cz/index.php?art=clanek&id=79 114  
115 Odpovídá: „Jako sociolog o komunitách vím málo, ale cítím tam nějakou falešnou tóninu. Uzavřenost vůči 
většinové společnosti je vždycky nebezpečný signál.“http://www.sedmagenerace.cz/index.php?art=clanek&id=79 



 

Měli bychom být vděční za podobná místa jako je Zaježová, neboť ve stále více 

globalizovaném a centralizovaném světě, ve kterém se ztrácí jeho různorodost, právě tyto 

alternativní „pestrobarevné ostrůvky“ - kde se střetávají a navzájem ovlivňují různé 

myšlenky, názory, lidé - mohou být v budoucnu ve společnosti nepostradatelné. Dávají nám 

možnost výběru. Proto nesouhlasím s paní Librovou, která je tolik skeptická k podobným 

společenstvím. I kdyby se v budoucnu měla Zaježová či podobná společenství rozpadat, 

je důležité, že se alespoň někdo snaží o vytvoření jiné alternativy, než je jednobarevná 

konzumní společnost.  

Všem obyvatelům je jasné, že nemohou změnit společnost jako celek, věří však 

v osobní cestu vytvářející alternativní prostor, který v budoucnu může vést k velkým změnám 

ve společnosti. 



 

7. ZÁVĚR 

 
Motto:  

„Po čase úpadku přijde bod obratu. Mocný proud světla, který byl zapuzen, se vrátí. Cosi se 

blíží, ale nebude to působit silou … Pohyb je přirozený, povstává samovolně. Z tohoto důvodu 

je přeměna starého snadná. Staré odchází a nové nastupuje. Obé jest odměřováno dobou, 

proto vše dopadne dobře.“ 

                                                                                                                                          I-ťing 

 

Co říci na závěr? Existují odpovědi na mnou v úvodu položené otázky? Existuje tedy nějaká 

naděje pro naši Matku Zemi?  

Není jednoduché odpovědět, nejen já však věřím, že „po čase úpadku přijde bod 

obratu“. A jak jsme si ukázali, bod obratu se již přiblížil a my se nacházíme v centru jeho 

dění. Procitli jsme a jako lidstvo si uvědomili, že stojíme na „k řižovatce lidství“ 

a rozhodujeme se, jakou cestou se vydáme. Existují dvě možnosti: cesta nového paradigmatu 

a zodpovědnosti, která souvisí s posuny v lidském myšlení a směřuje k trvalé udržitelnosti, 

či se zastavíme na cestě panského pohledu na svět jako na skladiště surovin, které je možné 

neomezeně a bez jakýchkoliv etických zábran drancovat, a tím jako lidstvo upadat 

do katastrofy. 

Nejdůležitější je však změna současného hodnotového systému. Aby k tomu mohlo 

dojít je potřeba si uvědomit katastrofální důsledky životního modu „mít“  a na první místo 

hodnotového žebříčku postavit životní modus „být“ . 

 
Obklopeni konzumní společností často upadáme do skepse či beznaděje a pochybujeme 

o snaze něco začít dělat a „žít trochu jinak“ . Špetku naděje a odhodlání nám však může dodat 

fakt, že aniž o tom víme, mezi námi žijí lidé, kteří se rozhodli jít po cestě životem tak „trochu 

jinak“ . Jedná se o lidi, kteří mnohokrát opakovaná varování vědců o katastrofálním stavu 

lidstva neberou na lehkou váhu. Není jim jedno, kam by se lidstvo mohlo dostat 

při současném způsobu existence na planetě Zemi. Mluvíme o tzv. dobrovolně skromných, 

kteří se svým způsobem života záměrně a dobrovolně snaží nejen o co nejmenší negativní 

dopad svého jednání na životní prostředí, nýbrž i o budování nového životního způsobu, 

založeného na úctě, lásce, vzájemných vztazích. 

Někteří z nich se rozhodli žít ve společenství podobně smýšlejících lidí, neznamená to 

ale, že by dobrovolná skromnost byla nějakou ideologií. Skromně se dá žít kdekoliv 



 

a kdykoliv, je to pouze otázka osobní volby v možnostech. Člověk byl obdarován rozumem 

a je na něm jak se rozhodne, zda bude žít skromně nebo plýtvavě, konat dobro nebo zlo. 

 

Způsob života dobrovolně skromných můžeme brát jako alternativu a nadějnou inspiraci 

pro své vlastní životy. Zda se však rozhodneme je pouze na nás samých. V dobrovolné 

skromnosti se k nám „cosi blíží, ale nebude to působit silou“. 

V současnosti však nemůžeme zhodnotit, kam cesta dobrovolné skromnosti a trvale 

udržitelného způsobu života povede, může se nám zdát, že žít dobrovolně skromně nepřináší 

žádné výsledky. Právě proto je důležitá výchova nových generací k jiné hodnotové orientaci 

a skromným způsobům života. Můžeme doufat, že osobní vzor života v dobrovolné 

skromnosti a výchova k jiné hodnotové orientaci nasměruje budoucí generace k životu 

v modu být a stane se „Nadějí Země“  a lidstva samotného. 

  

Co říci na úplný závěr? Snad by to mohlo být toto: „Pohyb je přirozený, povstává samovolně. 

Z tohoto důvodu je přeměna starého snadná. Staré odchází a nové nastupuje. Obé jest 

odměřováno dobou, proto vše dopadne dobře.“ To však ukáže až historie. 



 

8. RESUMÉ 

 
Many ecologist find suspect the view that simple technological change could make 

a fundamental difference to the catastrophic ecological developments taking place in todayś 

world. More and more often they rich the conlusion that humanity should look for the solution 

not in more sophisticated ways of effecting nature but by changing their values and needs, i. e. 

by a radical alteration in their lifestyle. 

 

We have two possibilities – do nothing or change ourselves. We should change our intrinsic 

values and follow the way of life by „voluntary simplicity“. Let make a step from modus 

„To Have“  to modus „To Be“ . 

 

In present time we cannot judge where the way of voluntary simplicity and sustainable 

development leads to. It could seem there are no results of living in voluntary simplicity, but  

just for this reason is important an education of new generations to another systém of values 

and simple way of life. This way could be a hope for the future.  
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10. PŘÍLOHY 

 



 

Příloha I: Kasuistiky 

Kasuistika č. 1 

Rodina Mateřídouškova, Česká republika 
S rodinou Mateřídouškových jsem se setkala před rokem a půl. Dovedla mě k nim nutnost 

přivýdělku116, neboť pražský studentský život není levná záležitost. Mateřídouškovi bydlí 

v okrajové časti Prahy, momentálně v pronajatém bytu, neboť nechali zbourat starý dům a na 

jeho původním místě staví dům nový. 

 Manželé Mateřídouškovi pocházejí z Prahy, mají tři děti ve věku od 4 – 10 let a psa 

Matesa. Paní Mateřídoušková je vystudovaná dětská sestra, donedávna byla na mateřské 

dovolené, nyní je nezaměstnaná a jak sama říká, „nepotřebuji chodit do zaměstnání“. Její 

manžel vystudoval technickou geodesii, dnes pracuje pro svoji firmu, která mu vynáší 

dostatek peněz na to, aby zabezpečil celou rodinu. 

 První věci, které jsem si u Mateřídouškových všimla, byla ta, že nevlastní televizi117. 

Jejich jediným mediem byl malý „radiomagnetofonek“.  

 Na otázku, co pro ně znamená dobrovolná skromnost, paní Mateřídoušková odpovídá: 

„ Budu mít třeba novou kuchyň, což zrovna moc skromné není, ale nebudu v ní mít myčku – 

záměrně. Nám přijde, že mít ji proto, že ji všichni mají, je zbytečné. Takhle to máme, mám 

pocit, u hodně věcí. Je spousta takových věcí, které člověk nepotřebuje a vlastní je prostě 

proto, že je jako vlastní všichni“. Následně dodává: „Proto, aby sis je nekoupila, se musíš 

rozhodnout. Což si myslím že taky každý nedělá, o tom přemýšlet – opravdu to tak strašně 

potřebuji?“.  

 „Já o tom uvažuji v souvislosti třeba i s penězmi. My tady platíme jakoby za socky, 

přitom upřímně řečeno myslím, že málokdo, když to řeknu opravdu upřímně, se má tak dobře 

finančně, jako se máme my.“ Na dotaz, kdo si to o nich myslí, jsem dostala odpověď, že jsou 

to lidé z jejich okolí, kde bydlí. Prý jsou souzeni podle vzhledu. „ Majdalena chodí oblečená 

tak, jak chodí oblečená, já však nepovažuji za nutné, když ty věci slouží, kupovat nové, prostě 

proto, aby bylo vidět, že na to máme. Neznamená to však, že bych holkám nikdy nic nového 

nekoupila. Když to potřebují, ráda jim koupím.“ Jejich nekupování tedy nepramení 

z nedostatku financí, nýbrž jim to přijde doposud zbytečné. „Pro nás to znamená dobrovolně 
                                                 
116 Jedenkrát týdně úklid domu 
117 Paní Mateřídoušková říká: „My televizi nepotřebujeme. Já vůbec nevím, kde na ni lidi berou čas, kdy se na ni 
koukají. /…/ Holky přijdou ze školy, udělají úkoly, pak si kreslí nebo si hrají. Večer pak holky hrají na nástroje, 
nebo hrajeme hry, holky hodně vymýšlejí úkoly, které plníme./…/ Myslím si, že cokoliv je lepší než ta televize,   
to, když se mezi sebou perou. To rozvíjí jejich mezilidské vztahy víc než ta televize, kde jsou všechny vztahy 
umělé. /…/ My bychom na tu televizi vůbec nenašli čas.“ 



 

se rozhodnout, i když mě štve ten chraplavej kazeťák, místo kterého bychom si mohli dovolit 

nějakou super moderní věž, ale nám to prostě zatím přijde zbytečné.“ Nebo dětem bychom, 

co se týče materiálního, mohli dopřát cokoliv.“ A jak paní Mateřídoušková dodává: „Nemám 

čas běhat někde po obchodech.“ Nejvíce financí utratí za kulturu. „Když do kultury počítám 

i kroužky holek a věci s tím spojené. Tím, že nemáme televizi, tak chodíme do kina, divadla, 

utratíme za knížky, což je dost drahé.“  

 Manželé Mateřídouškovi nemají konkrétní důvod ke svému způsobu života. „Ono jde 

všechno ruku v ruce. To, že nám to přijde zbytečno, i že tak vlastně třeba chráníme přírodu.“ 

Konkrétní motiv tedy neuvádí. „My o tom tak strašně nepřemýšlíme.“  

Za důležitou událost v životě považují dlouhodobější pobyt v zahraničí ihned po 

revoluci. Prvotní impuls nadšení, který přišel při prvním kontaktu s cizí zemí, byl však 

vystřídán uvědoměním si důsledků, které nadbytek přináší. „Ono to člověka ohromí, ten 

dostatek. V tom šoku našeho nadšení, co všechno tady je, jsme ale viděli důsledky toho 

skoku.“ Skokem paní Mateřídoušková myslí rozdíl mezi vyspělou Anglií a naší zemí, která 

se právě probudila z desítek let komunistického režimu. „Postupně nám přišlo zbytečné, kolik 

mají drahého vybavení /…/ Nebo jsem viděla děti, o které jsem se starala, že mají všechno, 

a je to hrozné.“  

Co pro paní Mateřídouškovou znamená příroda? „Moc. Znamená pro mě naprostou 

nezbytnost. Je to pro mě všechno živé. Hrozně bych chtěla z toho všeho utéct, tady z toho 

konzumního života. Na druhou stranu si myslím, že nejsme s manželem stavěni na to, 

abychom někam odešli a byli jen tak v blízkosti civilizace a přitom nebyli v ní. Život na 

samotě v přírodě s dětmi by nebyl pro nás.“ Paní Mateřídoušková přiznává, že potřebuje 

určitou dávku komfortu, pohodlí a moderní kultury. „T řeba, když jsem na táboře tři týdny, tak 

už se těším, až přijedu domů, umyji si hlavu, namaluji se a půjdeme do kina. Půjdeme do té 

Prahy. Ale když odejdeme, tak jsem zase ráda /…/ Já tu civilizaci potřebuji jako ten protipól“. 

Paní Mateřídoušková si nemyslí, že města sama o sobě jsou špatná. Klade však důraz 

na zodpovědný přístup. „Kdyby všichni v historii přemýšleli jako dnes my, že je všechno 

zbytečné a stačí nám tohle, tak nebudeme mít krásné historický domy, kostely /…/ . Sami 

se zamýšlejí nad stavbou svého domu a řeší mnoho otázek, došli k názoru: „Je to náš odkaz 

našim dětem, doufáme, že se dům povede a nebude ostuda pro město, ale že to bude také 

pěkné jako byly domy dřív, třeba Vinohrady.“ 

O trvale udržitelném rozvoji paní Mateřídoušková četla a představuje si pod tím: „A čkoliv se 

množíme a musíme se nějak rozvíjet, tak bysme se měli pokud možno rozvíjet v souladu 

s přírodou, nebo jí co nejmíň škodili. Nebo pokud možno jí neškodili.“ 



 

 
Kasuistika č. 2 

Jeník (28  let), Slovensko118 

Jeník pochází ze Slovenska, městského prostředí, vystudoval Vysokou školu báňskou obor 

automatizované systémy řízení. Po škole pracoval v počítačové firmě. Odsud odešel a přišel 

na Zaježovou. „Poznal jsem, jak se točí svět peněz a chtěl jsem vyzkoušet něco jiného, jak se 

žije jinak než městským způsobem života a bez počítačů.“   

 Motivovala ho myšlenka vesnického způsobu života, soběstačnost, manuální práce, 

líbila se mu myšlenka života s krajinou na jednom místě. „Chtěl jsem myšlenku soběstačnosti 

chytit doslovně.“  

 První rok a půl strávil na Sekieru na civilní službě. „Dal jsem si tento čas jako 

zkušební dobu.“ Nakonec zůstal dalších sedm let ve slaměnce, během kterých se měnily nejen 

jeho pocity, ale i postoje k soběstačnému způsobu života. „Na začátku jsem chtěl všechno 

dělat čistě ručně, bez zvířat. Postupně se k tomu však přidala zvířata a já zjistil, že třeba kůň 

je dobrý pomocník, ale přináší spoustu dalších povinností. A tak jsem se do toho trochu 

zamotal.“ /…/  

Postupem času začal zjišťovat, že mu tento způsob života nevychází finančně. „Začal 

jsem dělat to, co jsem nenáviděl, sledovat nějaké ekonomické relace, a zjistil jsem, že mi to 

prostě nevychází, že na všem prodělávám. Začal jsem pouštět věci, fungovalo to dále, dostal 

jsem se na úroveň, že neztrácím a jsem akorát na hraně. Ale stačila nějaká větší investice, 

např. solární panel, a dostal jsem se ekonomicky do minusu.“ Jeník si uvědomil, že si sice 

dělá věci sám, ale nezvládá po ekonomické stránce. „Pak jsem si uvědomil, že mnoho věcí, 

které jsem dělal, bylo neekonomické. Peníze nepřibývaly, spíše ubývaly.“/…/ „ Nikdo nás ve 

škole neučí, jak zacházet a hospodařit s věcmi, to se nemůžeme naučit ani od rodičů, a pak 

nám chybí návaznost a my musíme téměř všechnu energii spotřebovat na přemýšlení, jak dané 

věci udělat.“  Jeník však nedokázal překonat moment požádání o pomoc u druhých. To ho 

však přivedlo až na pokraj fyzického a psychického vyčerpání. Také u něho vyprchala chuť 

do celoroční práce v zemědělství. „Uvědomil jsem si, že jde o život, že to není sranda.“ /…/ 

„Uv ědomil jsem si, že chci žít rodinným životem, ale nejsem schopen rodinu ekonomicky 

uživit. A tak jsem si intenzivně začal hledat práci.“ Nebylo lehké odejít, ale v podstatě se mu 

ulevilo. „Všechno ze mě spadlo, neboť jsem měl pocit, že jsem ve slepé uličce.“  

Jeník tedy odešel ze slaměnky do města, kde nyní žije v panelovém domě a cítí se 

celkem spokojeně. První měsíce pro něho ale nebyly jednoduché. „V prvních měsících jsem 
                                                 
118 Dovolila jsem si český překlad. 



 

zůstal takový apatický. Přicházely samé nové věci, ale žádné nadšení. Na druhou stranu 

si myslím, že jsem udělal dobře.“ /…/ Svůj městský život popisuje takto:  „Teď vím, že mám 

práci pět dní do týdne a volný víkend. Můžu se rozhodnout jestli půjdu na Zaježovou nebo ne, 

můžu si vytvořit plán, jaký já chci, a nemám starost o to, co musím ještě udělat. Momentálně 

je pro mě jednodušší existovat tady ve městě. Hledám si nějakou zálibu, abych neshnil, 

například plavání.“ 

Na dotaz „Co pro tebe znamená dobrovolná skromnost?“ jsem dostala tuto odpověď. 

„Dobrovolná skromnost není o tom, že člověk chodí špinavý, neupravený, že látám do té 

doby, dokud se dá.“ Tak to ale u Jeníka nejprve bylo. Postupně však došel do stádia, kdy na 

pole vyšel i v nových kalhotách ze second-handu. Přišel na to, že udržování věcí při životě ho 

stálo více času než si na ně vydělat. Po čtyřech letech života na Zaježové si uvědomil, že 

i věci mají svůj životní cyklus. „D ůležité si je udělat hranici, do jaké míry budu dobrovolně 

skromný, člověk by to neměl přehánět.“  /…/ „Špína není znakem dobrovolné skromnosti, ale 

znakem úpadku.“ I ve městě stále přemýšlí o dobrovolné skromnosti. Způsob, jakým ji 

realizuje se však změnil. „Ur čitě nejsem typ člověka, který plýtvá, spíš plýtvám svojí energií 

než věcmi. Nejezdím autem jen tak.“ /…/ „Dobrovolná skromnost je pro mě to, že se snažím 

neplýtvat věcmi, ale více přemýšlím o tom, jak je budu používat. Přestal jsem vnímat věci 

samy o sobě jako nějaké zlo, zlepšil se mi k nim vztah.“ Na Zaježové se naučil myslet 

dopředu, ujasnit si, co je prvořadé. 

Trvale udržitelný rozvoj. „Já to beru jako teorii nějakých vědců, kteří potřebují něco 
vytvořit, protože cítí, že je něco tlačí.“  Podle Jeníka se však lidé nechtějí vzdát možnosti 
spotřebovávat. „Nevzdají se chodit třeba do restaurace, jít nakoupit nějaké nesmysly do 
supermarketu. Považují to za svoji výhodu. Nemyslím si o nich, že jsou zlí, pouze vnímají 
věci jinak, nikdo z nich se ale dobrovolně nenaučí žít skromně.“   Má to tedy cenu snažit se 
žít jinak než tito lidé, nebylo by jednoduší jít s většinou? „Má to cenu hlavně pro člověka, 
který se tak rozhodl žít, ale nesmí to být na jeho úkor.“  Jeník hovoří z vlastní zkušenosti. 
„Snažil jsem se žít nějakým způsobem, o kterém jsme na Zaježce mluvili, jak by se mělo, 
ale pak jsem začal o tom přemýšlet jinak, až mě to dovedlo do města. Neznamená to však, 
že se o to nesnažím, chtěl bych tak žít, ale potřebuji k tomu nějaké zázemí.“ Jeník vidí 
naději v návratu k zemědělství. Paradoxní však je, že i on sám odešel. „Chybí 
infrastruktura, to je ten problém, já sám nejsem schopen zastat všechna řemesla, být 
soběstačný.“ 

Jeník je zatím ve městě spokojený, ale vidí, že to není ani tady lehké. Ve městě však on ani 
jeho partnerka neplánuje žít celý život.  

 

Kasuistika č. 3 

Dobromila (31 let) a její rodina, Slovensko 



 

Dobromila se svým manželem a dvěma dětmi přišla na Zaježovou před čtyřmi roky. Oba 
manželé vystudovali vysokou školu, Dobromila Přírodovědnou fakultu, obor matematika-
chemie. V současné době ani jeden z nich nemá zaměstnání. „Živíme se zemědělstvím, 
přídavky na děti a částečně pronájmem domu blízko Bratislavy, příležitostným prodejem 
ručních výrobků, jako jsou třeba dřevěné lžičky, misky, paličkované ozdoby, prodej sýra, 
bylinek.“ Přemýšlejí nad podnikáním v agroturistice. Dobromila však dodává: „ Neumím 
ale najít míru mezi tím, jak fungovat spokojeně a přitom tržně.“ Vnitřně odmítá peníze, 
stroje, výdělek prostřednictvím svých vnitřních léčitelských schopností, které ovládá. 
„Když ale vidím, že musím děti nějak zabezpečit, vzdávám se.“ 

 Dětství prožila ve městě v paneláku, ale vzpomíná, že často jezdili s rodinou na návštěvy 
k babičce do hor. „Byly to prázdniny plné smíchu, radosti a svobody. Chodili jsme hrabat, 
svážet seno a to bylo nejhezčí.“  S manželem se setkala v Bratislavě, společně se 
odstěhovali do nedaleké vesnice, na jeden rok se vrátili do Bratislavy, ale hned jim bylo 
jasné, že městský život není to, co opravdu chtějí. „V hloubi duše jsem věděla, že nechci 
běhat z práce domů, navařit, nakoupit, sednout si před televizi a stále dokola.“/…/ „Vadilo 
mi, že musím s dcerkou na procházky po betonové ulici.“ 

Příchodem na Zaježovou se jim splnil tajný sen. Pak ale přišel problém, co dál. „To už 
nebyly prázdniny u babičky, byla to naše cesta, kterou jsme si vybrali, po které jsme chtěli 
pokračovat.“ Rozhodli se nevlastnit televizor, neodebírají žádné noviny, informace 
získávají od známých, z rozhlasu a internetu. Prostředí, v kterém teď žije, je podle ní 
upřímnější než město, učí ji být vnitřně svobodnou. „Jsem tu mnohem více šťastnější. Jsem 
venku, se zvířaty, na zahrádce, sama se sebou.“ Okolní prostředí pro Dobromilu znamená 
opravdu moc, hlavně příroda. „P říroda mě učí a říká: naslouchej, co já ti říkám, a potom 
naslouchej, co je uvnitř tebe.“ 

O dobrovolné skromnosti se dověděla až na Zaježové. „Myslím si, že žiji dobrovolnou 
skromností, je to pro mě způsob, jakým prožívám věci. Nejprve jsem měla sen, ten pak 
začala žít, ale nebylo vědomé, že žiji a chci žít dobrovolně skromně. O tom jsem začala 
přemýšlet až naposled.“ Prakticky to pro ni znamená například to, že elektrické spotřebiče 
používá jen tehdy, když je opravdu potřeba. Nejprve neměli pračku a prali v ruce, pak si ji 
pořídili a Dobromila byla nešťastná, ale postupně si uvědomila, že vše je otázkou svobodné 
volby, „to můžu potřebovat, to nemusím potřebovat“. Snaží se být s rodinou co nejvíce 
soběstační, mnoho si sami dopěstují, kupují máslo a chleba. Téměř všechen čas tak 
potřebují na samozásobení. Nepovažuje to však za něco obtěžujícího. „Je to na člověku, 
jestli zabezpečování bere jako povinnost, nebo jako příležitost být sám se sebou.“ Jí 
samotné se to nedaří vždy, ale snaží se o to. 

 Pro manžela dobrovolná skromnost znamená: „Že žiji skromně, ačkoliv bych 
nemusel.“ /…/ „Tahle cesta mi přináší klid, čas na děti a na sebe, svoje sebevyjádření 
a poznání, uspokojení, že do jisté míry rozhoduji o následcích svého života.“ Zároveň 
si Dobromila a manžel uvědomují, že jim tento životní způsob přináší určité nesnáze. 
Například zabezpečení stabilního a důstojného příjmu pro rodinu, úplná absence 
infrastruktury, nepochopení a neústupnost státních úřadů, malá podpora zemědělství. 
Problémem jsou pro ně malé zkušenosti s hospodařením a ztracená vazba na místní tradice. 
Izolace. „Tento způsob života uzavírá lidi do sebe, oproti městu, které uzavírá před lidmi.“ 
/…/ „Pro nás je to v něčem těžší, pracujeme sami se sebou, s myšlenkami, pocity, ale o tom 
život je. V e městě člověk ani nezjist,í kdo je, všechny podněty to přebijí.“ 

 Svůj život neberou jako alternativu, ale jako něco přirozeného. „Náš sen o domečku, 
psovi a šťastné rodině se naplnil. Naše další sny se pomalu plní a tvoří a sní se další a 



 

další. Naším snem je najít cestu k přírodě, přirozeným hodnotám, k souladu mezi lidmi a 
ostatním stvořením, k harmonii nás samých se sebou.“ 



 

Příloha II: Rozhohor s Igorem Chýrou, obyvatelem Zaje žové 

Igor Chýra (43 let) je jeden ze skupinky lidí, kteří přišli jako první na Zaježovou více než 
před deseti lety s myšlenkou založit Školu lidové kultury. Pochází ze středního Slovenska, 
vystudoval Vysokou školu elektrotechnickou, obor počítače, momentálně žije se svojí 
družkou v Zaježové, vede recyklační středisko v nedaleké vesnici Pliešovce a kromě toho 
se věnuje mnoha aktivitám hlavně v oblasti alternativní ekonomiky. 

 

Jak jsi se dostal do Zaježové?  

V roce 1992 jsem se účastnil kurzu hluboké ekologie na Shummacher colledge, kde jsem se 
společně s dalšími lidmi dohodl založit školu, kde by se lidé mohli učit jak „žít jinak“ a 
měli možnost nahlédnout za kulisy tohoto života. Našli jsme Sekier, koupili ho a začali 
realizovat plán. 

Dovedl tě sem i nějaký osobní důvod? 

Já jsem přišel, protože jsem chtěl méně ničit a žít zodpovědněji.  

Co pro tebe znamená dobrovolná skromnost? 

Dobrovolná skromnost je hlavně o tom, jak ty se cítíš a při čem se cítíš dobře. Já to 
vnímám tak, aby to nebylo odříkání se zaťatými zuby, ale způsob, kdy si člověk vytvoří 
nějaký životní styl a řekne si, toto potřebuji, toto nepotřebuji. 

Kde myslíš, že je daná míra?   

To je těžké určit, tu neumí nikdo stanovit. V rámci USA se může zdát, že mít jedno auto 
místo tří už je dobrovolná skromnost, to ale neplatí v jiných oblastech. Otázkou je, jak 
„míru“ promítnout do globální úrovně. Jsou tu snahy o vypočítání ekologické stopy, přesto 
ale nikdo neví, co je udržitelné. Naše znalosti jsou omezené. Dobrovolná skromnost a 
trvale udržitelný život by měly být vnímány přes ekosystémové heslo, tzn. že my lidé jsme 
počítáni také jako součást ekosystému./…/ Je opravdu těžké stanovit, kdy už je dost. Nevím, 
kolikrát se můžu svézt třeba autobusem, nevím.  

Je dobré nad tím takto přemýšlet?  

Lidé chtějí jistoty, nepustí se do trvale udržitelného života, dokud si nebudou jisti, že to 
něčemu konkrétnímu pomůže. Moje cesta ale není přemýšlení kolik, já jednoduše žiji. 
Snažím se a to, že jsem se již vydal na tuto cestu minimalizace svého dopadu na životní 
prostředí, znamená, že jsem udělal první krok. Tato cesta není přímá, někdy 
spotřebovávám více někdy méně. Míra spotřeby však záleží na mém vnitřním nastavení a 
na vnějších okolnostech. Je to o kompromisech. Já osobně jsem se vydal na cestu žít 
skromněji, co nejméně produkovat a brát věci z vnější společnosti. Snažím se co nejvíc jak 
se dá odpojit od spotřební společnosti, ale ne vždy se mi to daří. Jsou tu sociální vazby, 
společenské konvence, moje nedokonalost. Navzdory tomu, vždycky máme možnost volby. 
Kolik já spotřebuji, je vždy na mně. 

 Co udělat proto, aby také druzí lidé takto přemýšleli? 

 Vychovat lidi není možné, vychovat můžeme akorát sebe, a to ještě omezeně. Spíš to vidím 
tak, že by lidé měli vytvářet takové podmínky, aby se druzí lidé naučili mít otevřenou mysl, 
procitli, a aby se na věci uměli podívat komplexním pohledem.  

Jaké podmínky máš na mysli?  



 

Vidím to již ve změně způsobu vyučování dětí ve škole. Dnešní systém mi přijde zvláštní, 
bez souvislostí. Myslím, že by se toto právě mělo změnit. Neučit jednotlivé věci vytržené 
z celku, ale učit v souvislostech. A hlavně na základě životních zkušeností. Ne se jen učit, 
ale vyzkoušet si na vlastní kůži, co se učím. Jako lidé dřív, kteří nemuseli nad vším 
spekulovat, oni to jednoduše žili. Možná, že právě přemíra přemýšlení nám blokuje cestu, 
abychom viděli věci v souvislostech.  

Myslíš si, že svým způsobem života vytváříš podmínky pro druhé?  

Už to, že Sekier, který jsem zakládal, stále funguje je jedna z věcí v mém životě, která by se 
mohla považovat za vytvořenou podmínku. Nakolik se to opravdu daří, je třeba se ptát těch 
lidí, kteří tam pobývají. Ty sama  si můžeš odpovědět na otázku, co ti dala Zaježová. Já 
bych se mohl ptát, zda tobě pobyt na Zaježové pomohl začít kriticky vnímat společnost, ve 
které žiješ a zda pohlížíš na svět v souvislostech.  

Myslíš, že společnost celkově začíná procitat?  

Já takové otázky nemám rád, co lidstvo. Jeden myslitel říká, že jsme již dávno za bodem 
obratu. A proto se máme snažit žít tak, abychom ten náš život, když začne být nejhorší – 
války o zdroje, atd., zažívali důstojně. Možná, že bychom to měli vnímat takto. Není 
potřeba si malovat velké iluze, že se dožijeme sbratřené společnosti bez jediného problému 
a zbraně. Nemá cenu si nalhávat, že se lidstvo změnilo. Já o tom raději nepřemýšlím. My 
jako lidstvo jsme roztříštění na drobné skupinky, které hájí svá práva. Celková atmosféra 
je bohužel soutěživá. My nekooperujeme, ale soutěžíme.  

Myslíš, že příroda sama ve své podstatě spolupracuje? 

 Někdy ano, někdy ne, ale my víme málo o přírodě. Často také uplatňujeme lidské hledisko 
pohledu na přírodu.  

Jak ty vnímáš přírodu, co pro tebe znamená? 

 Dáváš mi těžké otázky… Otázka ale je, co vůbec je příroda. Všechno je příroda, i já jsem 
příroda. Síla, duch je všude kolem nás a to je pro mě příroda. Já nevnímám přírodu jenom 
ve vztahu k velkým savcům v divočině, divočina je i můj organismus se všemi 
mikroorganismy. 

 Co pro tebe znamená trvale udržitelný rozvoj? 

Udržitelný svět, který potřebuje udržitelný finanční nebo peněžní systém. Schumacher119 
říká, že současný peněžní systém podporuje ty nejhorší lidské vlastnosti: chamtivost, 
hrabivost, soutěživost a jiné. Podle něho bychom měli dávat přednost tzv. buddhistickému 
systému120, který podporuje opak těchto vlastností, tzn. spolupráci, šetření, atd. Já bych 
viděl cestu k trvale udržitelnému rozvoji ve změně peněžního systému. Chybí tu však 
celospolečenská diskuse na toto téma, co by se stalo, kdybychom měli jiný peněžní systém. 
Současná peněžní ekonomika vytrhává více lidí z tradičních lidských společenství, z těch 
jakoby udržitelných komunit, vtahuje je do sebe a odřezává od zdrojů, které jim 
zabezpečovaly po generace obživu. Stále víc a víc lidí musí být závislých na ekonomickém 
systému, neboť jsou vytrženi z původní závislosti na půdě. Toto je velký problém. 
Ekonomika potřebuje růst, ale na to potřebuje více lidí. Tím, že se lidi nechají vtáhnout, 

                                                 
119 E.F. Schumacher, dnes uznávaný jako jeden z nejoriginálnějších ekonomických myslitelů dvacátého století. 
Jako jeden z prvních vycházel při svých úvahách o podstatě práce a jejího rozvoje ze souladu naší existence 
s přírodou a ne proti ní. 
120 Viz  Schumacher. E. F. Malé je milé, kapitola čtvrtá Buddhistická ekonomie, s. 53 - 61 



 

podporují celý systém. Je třeba tedy systém měnit a změna finančního systému je 
nejdůležitější.  

 Co by podle tebe nastalo, kdyby všichni přešli na systém  lokální ekonomiky?  

Nic. Oni by neohrozili světovou ekonomiku, protože by byli tvůrci nové ekonomiky. Byli by 
tvůrci sítě drobných ekonomik, která by zabezpečovala, aby jejich potřeby byly co nejlépe 
naplněné. Mohli bychom se inspirovat například Gándhího svadeshi.  

Jaká by byla tvoje vize do budoucna?  

Uměl bych si představit nějakou měnu, která by fungovala v rámci třetího sektoru, která by 
byla nezávislá na inflačních národních pěnězích. Uměl bych si představit etickou banku, 
ale teď jsem tady a teď. 

Vím, že na Zaježové funguje LETS systém, můžeš k tomu říci něco bližšího? 

V roce 1999 jsme se sešli s  novolazníky a dohodli se na tom, že by bylo dobré budovat 
kromě venkovní ekonomiky (má na mysli národní ekonomiku) také svoji vnitřní ekonomiku. 
Tehdy vznikl nápad vytvořit LETS systém. Je několik typů LETS systémů, LETS na 
Zaježové byl postaven na neinflačním základu. Jako základ jsme si vzali hodinu jakékoliv 
práce, to proto, aby nedocházelo k diskriminaci. Vypracovali jsme katalog nabídek, který 
se každý čtvrtrok obnovuje. Mezi poskytované nabídky patří služby (manuální, řemeslné, 
hospodářské, duševní, umělecké), potraviny, nářadí a jiné. Vypracovali jsme Členskou 
smlouvu, ustanovili koordinační komisi, zapisovatele, základní výměnné jednotky a způsob 
obchodování. Od té doby se vesele bezpeněžně obchoduje. V roce 2002 se vytvořil obecný 
fond, do kterého členové LETS věnují jednu hodinu týdně na společné aktivity. To 
nazýváme tzv. obecnými podniky.  

Jak funguje výměna dnes? 

V roce 2003 měl LETS obrovský obrat, ale tento rok vzhledem k tomu, že lidé byli 
přitlačeni venkovní ekonomikou, děti začaly chodit do školy, a tím pádem mají rodiny větší 
výdaje ve venkovní ekonomice, výměna stagnuje. Díky všem zmíněným okolnostem členové 
více fungují ve venkovní ekonomice a nestíhají pracovat pro vnitřní systém a výměna je 
velmi nízká. To však neznamená, že by systém nefungoval, on funguje, ale v menší míře. 
Mnoho vztahů také přešlo do úrovně „já tobě, ty mně“- tedy přímé výměny. Což znamená, 
že služby fungují, ale nejdou přes účetnictví LETS. 

Na závěr bych se tě zeptala, jak vidíš současnou situaci na Zaježové? 

Ono to pulzuje, jednou jde lépe to, podruhé něco jiného. V jistém období jsou lepší sociální 
vztahy, někdy lépe prosperuje LETS nebo dům na Sekieru, jindy se víc daří lidem 
individuálně. Přesto všechno cítím, že původní myšlenka Sekiera tu byla a stále je. 

Děkuji za rozhovor!  



 

 


